Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 28.3.2019 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) Schválení vybraného dodavatele na základě VŘ
2b) Schválení TDI na akci „Revitalizace rybníka na parc. č. 1392
2c) Žádost o prodej části pozemku
2d) Žádost o poskytnutí finanč.daru pro MS Chlum Dražíč
2e) Žádost o poskytnurí fin. daru pro Honební společ. Dražíč
2f) Nákup traktoru 7745 včetně čelního nakladače
2g) Obec.závazná vyhláška č. 1/2019 – Požární řád
2h) Obec. Závazná vyhláška č. 2/2019 – Stanovení pravidel pohybu psů…
2ch) Předání palivového dřeva na základě smlouvy
2 i) Nákup sekaček
2 j) Oznámení obce Slabčice
2 k) Přijetí uchazečů z ÚP do prac. Poměru
2 l) Přijetí prac. na částeč. úvazek do prac. poměru na dobu určitou
2m) Řešení požadavku na zřízení vodovodu ve Březí
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
19/ 2019 - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
20/ 2019 - 7 hlasy pro byl schválen výsledek výběrového řízení ze dne 27.3.2019 od
15.10hodin. Hodnotící komise vybrala nejvýhodnější nabídku (ze sedmi podaných nabídek)
firmy 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.
21/ 2019 - 7 schválen TDI na Revitalizaci rybníka parc.č.1392 - firma MZ Tender s.r.o.,
IČ:28098561, se sídlem: Strakonická 268, 39701 Písek, zastoupená jednatelem: Pavlem
Zabranským, DIČ: CZ28098561.
22/ 2019 - 7 hlasy pro schválena žádost o prodej části pozemku parc.č. 1732/1 v K.ú.
Dražíč k narovnání pozemkových vztahů po digitalizaci parcel. Výměra bude určena
geometrickým plánem, který nechá vypracovat žadatel.
23/ 2019 - 7 hlasy pro byla schválena žádost o poskytnutí finančního daru 20 tis.Kč pro
MS Chlum Dražíč na reprezentaci obce a pořádání Svatohubertské slavnosti.
24/ 2019 - 7 hlasy pro byla schválena žádost o finanč. dar 20.tis. Kč pro Honební
společenstvo Dražíč na nákup PC programu – Evidence honeb.pozem., který je potřeba pro
výkon činnosti HS.
25/2019 - 7 hlasy pro byl schválen nákup traktoru Zetor 7745 včetně nového čelního
nakladače a lopaty (1,8m) za cenu 438 000,-Kč bez DPH.
26/2019 - 7 hlasy pro byla schválena OZV č.1/2019 Požární řád
27/2019 – 7 hlasy pro schválena OZV č. 2/2019 o stanovení pravidel pohybu psů na
veřejném prostranství.
28/2019 - 7 hlasy pro byla schválena realizace dodávky 20m3 palivového dřeva podle
smlouvy subjektů.
29/2019 - 7 hlasy pro byl schválen návrh na nákup nových sekaček.

30/2019 - 7 hlasy pro schváleno opatření k financování částečné opravy lesní cesty v
Chlumu. Zastupitelstvo obce Slabčice schválilo úhradu částky 30 tis. Kč za materiál na
opravu , ostatní náklady za provedení zaplatí obec Dražíč.
31/2019 - 7 hlasy pro schváleno přijetí dvou uchazečů o zaměstnáná z ÚP v ČB do
pracovního poměru na dobu určitou od 1.4.-30.9.2019.
32/2019 - 7 hlasy pro v důsledku nedostatku pracovníků přijat na částeč. prac. úvazek
pracovník do prac. poměru na dobu určitou od 1.4. - 31.10.2019.
33/2019 - 7 hlasy zamítnut návrh na zřízení veřejného vodovodu ve Březí. Investice na
takovou akci je neadekvátní vůči množství zásobovaných obyvatel.
3. Diskuse – Různé:
- 27.4.2019 od 8 hodin – společensko – pracovní setkání : Jarní úklid a vítání jara
Úklid, zametání úprava a ořezávání dřevin – hřbitov a pomník ve Vranově, pomník v Dražíči,
úklid kolem přehrady na Bilinském potoce, příprava na Pálení čarodějnic.

- Upozornění na černou skládku ve Vranově, prosíme občany, aby nevyváželi odpady
do volné přírody. Pro rostlinné odpady ze zahrad a zahrádek jsou určené domácí
kompostéry, které mají občané zdarma zapůjčené. Větší větve je možné po tf.
domluvě na obci (724189408) ukládat podle OZV do „ohrady“- pozemek u ZD v
Dražíči.
Také znovu upozorňujeme na důslednější třídění komunálního odpadu. Obec
shromažďuje veškerý tříděný odpad tj. -plasty v pytlech, sklo do zelených nádob,
drobný kovový odpad
do kovové nádby v Dražíči u prodejny(větší množství kovů po domluvě v kontejneru v
„ohradě“ u ZD v Dražíči, papír do modré nádoby anebo opět po domluvě na tf.
724189408 na novém sběrném místě v čp.29, kam se ukládají také vyřazené
elektrospotřebiče.

4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21:00
hodin.
V Dražíči dne : 4.3.2019

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 4.3.2019

