Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 24.02.2017 od 19.00 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) Změna provozovatele vodovodu a ČOV v Dražíči
2b) Správce vodovodu, provoz sítě, prodej vody
2c) Schválení návrhu projektu VO za prodejnou
2d) Schválení projektové dokumentace na odbahnění a revitalizaci rybníků -Vranov
2e) Konečné schválení darovací smlouvy pro JČK – propustek Nepomuk
2f) Podání žádostí na vytvoření pracovních míst v rámci VPP.
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
6/ 7 hlasy schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
7/ 7 hlasy schválen nový provozovatel veřejného vodovodu a čističky odpadních vod v
Dražíči, kterým bude vlastník vodovodu tedy obec Dražíč. Dále byly schváleny osoby, které
splňují odborné a profesní požadavky podle zákona o vodovodech a kanalizacích.
8/ 6 hlasy pro a 1 hlasem proti byl schválen prodej vody obci Chrášťany a také předběžně
schválena možnost provozování vodovodu v Chrášťanech obcí Dražíč.
9/ 7 hlasy schválen návrh projektu veřejného osvětlení v Dražíči v části Na Poustkách .
10/ 7 hlasy schválena projektová dokumentace na revitalizaci rybníků ve Vranově.
Dokumentace bude podkladem pro podání žádosti o dotaci.
11/ 7 hlasy schválena konečná Darovací smlouva pro JČK týkající se darování parcely č.
1740/2 o výměře 77m2 ostatní plocha, silnice – opravený propustek v Nepomuku.
12/ 7 hlasy schváleno podání žádosti o vytvoření pracovních míst v rámci VPP prozatím
pro tři uchazeče evidované na ÚP v Českých Budějovicích.
3. Diskuse- Dotazy ohledně provozování vodovodu, platebních podmínek, ceny,
podmínek přechodu k novému provozovateli. Občané budou včas informováni o změnách,
které nastanou 1.4.2017.
-Seznámení s výsledky kontroly z MŽP- odbahnění a oprava vodních děl po povodni.
-Přezkoumávání hospodaření za rok 2016-protokol z kontroly vyvěšen na úřední desce a
také na elektronické úřední desce obce Dražíč.
-Úprava pravidel pro VT Lipovsko - číselné označení jednotlivých stanovišť, povinnosti
správce apod.
-Pozvánka na maškarní ples pořádaný Vesnickým spolkem.
4. Závěr- Poděkování starostky všem přítomným za účast na jednání, které bylo ukončeno
ve 21.00 hodin.
V Dražíči dne : 27.02.2017
Vyvěšeno dne :27.02.2017

Za obec Dražíč :starostka Alena Dědičová
Vyvěšeno na úřední elektronické desce 27.02.2017

