Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 29.8.2019 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva.
Jeden člen zastupitelstva omluven.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Projednání žádosti Linky bezpečí
2b) Ceníky – úprava cen (Prodej dříví, pronájmy techniky...)
2c) Založení SDH Dražíč – oprava data založení na praporu
2d) Čestné prohlášení – komunikace 114/33
2e) Dopravní značení
2f) Lesní hospodářství
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
62/ 2019 - 6 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
63/ 2019 - 6 hlasy proi nebyla schválena žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek 2 000,-Kč,-.
64/ 2019 - 6 hlasy pro schválena úprava cen za prodej dřeva a zapůjčení techniky. Ceníky jsou
vyvěšeny na úřední desce a na elektronické úřední desce obce Dražíč.
65/ 2019 - 6 hlasy pro byl schválen návrh na opravu správného data založení SDH v Dražíči .
66/ 2019 - 6 hlasy pro schváleno čestné prohlášení o vlastnictví komunikace prac.č. 114/33 obcí
Dražíč.
Různé:
Dopravní značení – Obec obdržela nabídku na osazení nového dopravního značení v obci Dražíč v
celkové hodnotě cca 124 000, Kč. Zastupitelstvo zváží tuto nabídku a na dalším zasedání rozhodne
o její realizaci.
Oznámení o schválení dotace na na oplocení nově vysazených lesních porostu, tato dotace byla
schválena, je potřeba podepsat Dohodu se SZIF.
3. Diskuse – Na podnět zastupitele byl schválen záměr k uskutečnění Obecního plesu v Dražíči,
na kterém bude vyhrávat kapela Vysočinka. Termín konání – leden 2021.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21:30 hodin.

V Dražíči dne : 3.9.2019

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 3.9.2019

