Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 26.4..2018 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) Zveřejnění záměru prodeje domu a přilehlých pozemků v Chlumu
2b) Kemp-Lipovsko /úhrada paušálu za pobyt do 31.7.2018ice s.r.o.
2c) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2017
2d) Zadání - Pasport komunikací obce
2e) Potvrzení přijetí žádosti - Rekonstrukce lesní cesty v Chlumu
2f) Kolaudace položení vedení NN
2g) Kanalizační řád -schválení
2h) Podání žádosti ve věci bezplatného převodu pozemků od Státního pozemkového úřadu
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
25/2018- 7 hlasy schválena zapisovatelka a ověřovatelé zápisu a program zasedání
26/2018 – 7 hlasy schváleno zveřejnění záměru prodeje domu čp. 52 a přilehlých pozemků v
Chlumu.
27/2018- 7 hlasy schválen termín úhrady paušálu a to do 31.7.2018
28/2018 - 6 hlasy pro a 1 hlas zdržel se : schválen Závěrečný účet obce Dražíč za rok 2017 a
schválena účetní závěrka za rok 2017.
29/2018 – 7 hlasy pro – schváleno zmocnění lesnímu hospodáři při prodeji dřeva podle uzavřených
smluv a platných cenových nabídek. Hlavním kritériem je nejvýhodnější cenová nabídka.
30/2018 – 7 hlasy pro scháleno zadání objednávky na zpracování Pasportu místních a účelových
komunikací obce.
31/2018 – 7 hlasy pro schváleno znění Kanalizačního řádu obce Dražíč.
32/2018 – 7 hlasy pro -schváleno podání žádosti ve věci bezúplatného převodu pozemků od
Státního pozemkového úřadu – parc.1671/4,1671/5 – se stavbami – vrtané studny .
3. Diskuse – Různé:
Potvrzení přijetí žádosti na Rekonstrukci lesní cesty v Chlumu
Kolaudace el.vedení NN – žádost o dosypání zeminy, vyrovnání terénu
Výsadba 2 ks stromů lípy srdčité u křížku směrem na Bechyni
Poděkování členům všech spolků a občanům za účast na brigádách.
Májové oslavy ve Vranově – hřibito Rudoarmějců – dne 8.5.2018
Pozvánka na Rybářské závody, které se budou konat ve dnech 5. a 6. května 2018
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.
V Dražíči dne : 02.05.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 02.052018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 02.05.2018

