Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 2.5.2019 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Schválení vybraného dodavatele na základě VŘ
2b) Schválení TDI na akci Revitalizace rybníka parc.č. 1734
2c) Schválení zadání Výzvy k VŘ na nákup příkopové sekačky na traktor
2d) Dotace na akci Obec Dražíč - Úpravna vody, podání žádosti o dotaci
2e) Žádost Vesnického spolku o poskytnutí finančního daru
2f) Systém Osmodry
2g) Žádost o prodej části pozemku 114/33 – p. Josef Pros
2h) Snížení prodejní ceny palivového dřeva z obecního lesa
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
34/ 2019 - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
35/ 2019 - 7 hlasy pro byl schválen výsledek výběrového řízení ze dne 2.5.2019 od 15.10hodin.
Hodnotící komise vybrala nejvýhodnější nabídku (ze šesti podaných nabídek) firmu Š+H Bohunice
a doporučila ji ke schválení Zastupitelstvu obce Dražíč. Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje firmu
Š+H Bohunice zhotovitelem akce „Revitalizace rybníka na parc. č. 1392“ ve Vranově v případě
obdržené dotace.
36/ 2019 - 7 hlasy pro schválen TDI na Revitalizaci rybníka parc.č.1734/8 - firma MZ Tender s.r.o.,
IČ:28098561, se sídlem: Strakonická 268, 39701 Písek, zastoupená jednatelem: Pavlem Zabranským,
DIČ: CZ28098561.
37/ 2019 - 7 hlasy pro byl schválen návrh na zadání výběru dodavatele na akci „ Nákup
příkopové sekačky na traktor“.
38/ 2019 - 7 hlasy pro byl schválen návrh k podání žádosti o dotaci na akci „Obec Dražíč- úpravna
vody.
39/2019 - 7 hlasy pro byla schválena žádost Vesnického spolku Dražíč o poskytnutí finančního
daru ve výši 20 000,- Kč na zajištění kulturních akcí a reprezentaci obce.
40/2019 - 7 hlasy pro schváleno plnění smlouvy s firmou Osmodry proti vzlínání vody ve zdivu.
41/2019 - 7 hlasy pro schválena žádost o prodej části pozemku p.č. 114/33.
42/2019 – 7 hlasy pro byl schválen na snížení prodejní ceny za palivové dřevo z obecních lesů.
3. Diskuse – Různé:
-Poděkování všem občanům za účast na jarní brigádě a za provedení opravných prací na dětském
hřišti.
Oznámení o schválení dotace na _Rekonstrukci lesní cesty v Chlumu. Pořízení nové úřední desky v
Dražíči a přesun a instalace původní desky do kempu Lipovsko.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin.
V Dražíči dne : 4.5.2019

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 4.5.2019

