Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 30.1.2019 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) Žádost o snížení nájmu v Dražíčské hospodě
2b) Žádost dotaci o zřízení WIFI
2c) Schválení dodatku na zvýšení poplatku za dotřídění odpadů – firma FCC
2d) Oranžový rok – podání žádosti
2e) Nadace ČEZ – Podpora regionů – podání žádosti
2f) Objednávka zimní údržby komunikace
2g) Protokol o správě lesa
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
1/ 2019 - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
2/ 2019 - 7 hlasy pro byla schválena žádost o snížení nájmu na 1200,-Kč bez DPH tj. na
1452,-Kč .
3/ 2019 - 7 hlasy proti bylo zamítnuto podání žádosti o zřízení WIFI připojení v obci
Dražíč.
4/ 2019 - 7 hlasy pro byl schválen Dodatek ke smlouvě se svozovou firmou FCC na
dotřídění plastů. Poplatek se zvýšil na 2000,- Kč měsíčně.
5/ 2019 - 7 hlasy pro bylo schváleno podání Žádosti o reklamní partnerství v rámci
projektu Oranžový rok v Dražíči 2019.
6/ 2019 - 7 hlasy pro bylo schváleno podání Žádosti k Nadaci ČEZ v rámci projektu
Podpora regionů .
7/ 2019 - 7 hlasy pro byla schválena objednávka k provádění zimní údržby u SUS na
části komunikace Karlov – zastávka Karlov, rozcestí.
8/2019 - 7 hlasy pro schválena zpráva Lesní ochranné služby v lesních porostech obce.
Oblast lokality Chlum, kde probíhá uvedená kůrovcová kalamita je ve vlastnictví více
subjektů. Pro úspěšné potlačení gradace je proto nezbytné, aby včasnou těžbu a asanaci
kůrovcové hmoty prováděli i ostatní vlastníci. Je nutné zabezpečit koordinovaný postupčinností orgánu SSL, pověřené obce- vydání veřejné vyhlášky, která dotčeným vlastníkům
stanoví pravidla.
3. Diskuse – Různé:
Lesní hospodaření, Prostředí v kempu Lipovsko
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 22:00
hodin.
V Dražíči dne : 4.2.2019

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 4.2.2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 27.9.2018 od 19 .00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 5 členů zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Prodej domu čp. 52 a přilehlých pozemků v Chlumu
2b) Výběrové řízení provozovatele - Dražíčská hospoda
2c) Žádosti o poskytnutí finančních darů pro spolky
2d) Žádost o poskytnutí finančního daru pro Domov sv.Anežky v Čihovicích
2e) Smlouva o smlouvě budoucí č. 1/2018 k odprodeji a koupi části pozemku
2f) Pasport komunikací – 2. část – Dopravní značení
2g) Schválení prodeje části pozemku parc.č. 1733/1
2h) Informace - lesní hospodářství
2ch) Přijetí daru- -parcely – od spoluvlastníků
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
59/2018- - 5 hlasy schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
60/2018 – 5 hlasy pro bylo schválen prodej 8/12 pozemků parc.č. 1644/3,1644/4,1645/1 a 9/12
parcely parc.č. st. 117 a 9/12 domu na této parcele – čp.52. Z celkové ceny dle znaleckého posudku
v částce 1 400 000,-Kč. Všechny náklady spojené s kupní smlouvou hradí kupující.
61/2018- 5 hlasy pro schválen výběr provozovatele – pachtýře Dražíčské hospody.
62/2018 - 5 hlasy pro schváleno poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,-Kč pro SDH Dražíč na
činnost a reprezentaci v roce 2018.
63/ 2018 - 5 hlasy pro schváleno poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro mladé hasiče
SDH Chrášťany.
64/2018 - 5 hlasy pro schváleno poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč pro Vesnický
spolek Dražíč na činnost a reprezentaci v roce 2018.
65/2018 - 5 hlasy pro schváleno poskytnutí finančního daru ve výši 4 000,- Kč pro včelařský
spolek na nákup léčiv v roce 2018 a ošetřování včelstev.
66/2018 - 5 hlasy pro schváleno poskytnutí příspěvků formou nákupu zboží pro Domov
sv.Anežky o.p.s.

67/2018 – 5 hlasy pro schválena Smlouva o smlouvě budoucí č.182018 k oddělení části parcely
číslo 114/40 o výměře cca 150 m2, která bude použita k výstavbě chodníku k napojení stavebních
parcel na obec. Chodník je podmínkou pro vyhotovení Územní studie.
68/2018 - 5 hlasy pro schválena druhá část pasportu komunikací – Dopravní značení obce Dražíč.
69/2018 - 5 hlasy pro schválen prodej části pozemku parc.č.č 1733/1 podle předloženého GP.
Pověření starostky podpisem smlouvy.
70/2018 - 5 hlasy pro schválen bezúplatný převod – dar pozemku parc.č. 1716/1 o výměře 122 m2.
3. Diskuse – Různé:
Oznámení k prodeji kůrovcového dřeva za výhodnou cenou pro občany.
Zhodnocení volebního období a poděkování za spolupráci a pomoc v uplynulém volebním období.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 2100 hodin.
V Dražíči dne : 27.9.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 1.10.2018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 01.10.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 31.10.2018 od 19 .00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva.
Program:
Zahájení, Složení slibu členy zastupitelstva
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Program zasedání
2a) Volba volební a mandátové komise
2b) Zpráva volební a mandátové komise a ověření mandátů členů zastupitelstva
2c) Schválení volebního řádu
2d) Volba starosty, místostarosty a předsedů kontrolního a finančního výboru
2e) Stanovení výše odměn členů zastupitelstva
2f) Stanovení inventarizační komise
2g) Schválení prodeje části pozemku parc.č. 1733/1
2h) Informace - lesní hospodářství
2ch) Přijetí daru- -parcely – od spoluvlastníků
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
1/2018- - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu
2/ 2018 - 7 hlasy pro schválen program zasedání
3/2018 - 7 hlasy pro schválena volební a mandátová komise
4/2018 - 7 hlasy pro schválena ověření mandátů nově volených členů zastupitelstva
5/ 2018 - 7 hlasy pro schválen volební řád – veřejná volby, možnost vyjádření jednotlivých
kandidátů, veřejné hlasování.
6/2018 - 7 hlasy pro schválen: počet místostarostů, funkce, které budou vykonávány jako
uvolněné.
II: Zřízení finančního a kontrolního výboru – určení počtu členů , volby předsedů kontrolního
výboru a volba členů kontrolního výboru.
7/2018 - 7 hlasy pro schváleno zvolení jednoho místostarosty
8/2018 – 7 hlasy pro schváleno dlouhodobé uvolnění pro výkon funkce starosty podle §84 odst.2
písm.k zákona o obcích.
9/2018 - 6 hlasy pro , 1 hlas zdržel se hlasování – zvolena starostka obce Alena Dědičová
10/ 2018 – 6 hlasy pro, 1 hlas zdržel se hlasování – zvolen místostarosta obce ing. Vojtěch Horák
11/2018 - 5 hlasy pro, 2 hlasy zdržel se hlasování – zvolen finanční výbor – předseda Hana
Dvořáková, členové – Lenka Králová, Miroslav Král. Dále zvolen kontrolní výbor – předseda ing.
Vojtěch Horák, členové Jaroslav Pros, Karel Kolář.
12/2018 – 7 hlasy pro schválena výše odměn zastupitelů : místostarosta 2 350,- Kč hrubého měs.,
člen 500,-Kč hrubého měsíčně.
13/2018 – 5 hlasy pro , 2 hlasy zdržel se hlasování schváleno zvolení inventarizační komise –
předseda – Jaroslav Pros, člen – František Horák.

14/ 2018 – 7 hlasy schválen termín konání zastupitelstva – každý poslední čtvrtek v měsíci,
mimořádná zasedání zastupitelstva i v jiném termínu, hlášení obecního rozhlasu – každou středu.
15/2018 – 7 hlasy pro schválena žádost o poražení smrku rostoucího v blízkosti domu.
16/2018 – 7 hlasy pro schváleno jmenování kronikáře obce p. Marka Dvořáka
17/2018 – 7 hlasy pro schválen finanční dar ve výši 5 000,- Kč pro Domov sv. Anežky v
Čihovicích.
18/2018 - 7 hlasy pro schválen výběr firmy Š+H Bohunice, jako zhotovitele přístřešku na čp. 29 v
Dražíči. Tato firma byla vybrána výběrovou komisí ve VŘ jako nejvýhodnější nabídka v ceně díla
498 494,--Kč bez DPH.
19/2018 - 6 hlasy pro, 1 zdržel se hlasování schválena koupě kaple ve Vranově za cenu : 300 000,Kč + dodání 80 m3 palivového dřeva v průběhu 4 let.
20/2018 - 7 hlasy pro schválen prodej 8/12 pozemků parc.č. 1644/3,1644/4,1645/1 a 9/12 parcely
parc.č. st. 117 a 9/12 domu na této parcele – čp.52. Z celkové ceny dle znaleckého posudku v
částce 1 400 000,-Kč. Všechny náklady spojené s kupní smlouvou hradí kupující. Spoluvlastníci –
obec Bernartice, Slabčice a Chrášťany své podíly prodávají také.
3. Diskuse – Různé:
Termín příštího zasedání stanoven na 31.10.2018
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 2100 hodin.
V Dražíči dne : 2.11.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 2.11.2018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 02.11.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 29.11.2018 od 19 .00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 5 členů zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Žádost o finanční příspěvek Prevent 99
2b) Źádost o úpravu světel
2c) Žádost o dotaciv POV
2d) Źádost o dotaci- výzva MMR – oprava kaple ve Vranově
2e) Rozpočtový výhled 2020,2021,2022
2f) Návrh rozpočtu na rok 2019
2g) Rozpočtová změna č. 17/2018
2h) Kalkulace vodného, stočného na rok 2019
2ch) Žádost o prodej části pozemku – narovnání vlastnických vztahů
2i) Žádost o prodej pozemků – Společenství vlastníků bytového domu čp.28 v Dražíči
2j) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – stavební práce – Oprava přístřešku
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
21/2018- - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
22/2018 – 7 hlasy proti neschváleno poskytnutí finančního příspěvku pro z.ú. Prevent 99 na
odborné služby pro uživatele návykových látek, osoby závislé či závislostí ohrožené.
23/ 2018- 7 hlasy pro schválena výměna LED světel bílé barvy za barvu žlutou.
24/2018 - 7 hlasy pro schváleno podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na nákup
nového vyžínače trávy za traktor.
25/2018 - 7 hlasy pro schváleno podání žádosti o dotaci k MMR na- Oprava kaple ve Vranově.
26/ 2018 - 7 hlasy pro schváleno zveřejnění Rozpočtového výhledu na roky 2020,2021,2022
27/2018 - 7 hlasy pro schválen Návrh rozpočtu obce Dražíč na rok 2019. Návrh bude zveřejněn
po dobu 15 dnů na úřední desce obce a na elektronické úřední desce.
28/2018 - 7 hlasy pro schváleno provedení rozpočtového opatření č.17/2018 k 30.11.2018 .
29/2018 – 7 hlasy pro schválena Kalkulace ceny vodného a stočného pro kalendářní rok 2019.
Dražíč: cena pohyblivé složky vodné : 29,26 Kč za m3 ´+ pevná složka 500Kč/rok bez DPH.
Cena pohyblivé složky stočné : 19,93 Kč za m3 + pevná složka 430Kč/rok bez DPH.
Chrášťany: vodné : 21,18 Kč za m3 + 15% DPH.
30/2018 - 7 hlasy pro schválena žádost o záměr prodeje části pozemku parc.č.1732/1 k narovnání
pozemkových vztahů.
31/2018 – 7 hlasy schválen záměr prodeje pozemku parc.č.. 125/2 a pozemku pod bytovkou parc.č.
243.
32/2018 – 7 hlasy schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce – Oprava přístřešku.
Tímto Dodatkem č.1 se mění článek Smlouvy takto: Zahájení stavby říjen 2018. Dokončení
stavebních prací, předání a převzetí stavby do 30.12.2018. Nejzazší termín dokončení a předání
stavby je do 30.12.2018
3. Diskuse – Různé:
Zimní údržba silnic, vánoční stromky, kůrovcová kalamita – probíhající těžba...
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 2100 hodin.

V Dražíči dne : 5.12.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 5.12..2018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 5.12.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 20.12.2018 od 19 .00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 5 členů zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Rozpočtový výhled na roky 2020,2021,2022
2b) Rozpočet obce Dražíč na rok 2019
2c) Rozpočtová změna č. 18/2018 k 31.12.2018
2d) Termín provedení inventur
2e) Žádost o prodej části pozemku ve Vranově
2f) Schválení prodeje pozemku pod bytovkou
2g) Žádost o dotaci na čp. 29 – komunitní centrum
2h) Výplata mezd za měsíc prosinec do 31.12.2018
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
31 a/2018- - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
32 a/2018 – 7 hlasy pro schválen Rozpočtový výhled na roky 2020,2021,2022.
33/ 2018- 7 hlasy pro schválen Rozpočet obce Dražíč na rok 2019.
34/2018 - 7 hlasy pro schválena výplata mezd za měsíc prosinec do konce roku 2018.
35/2018 - 7 hlasy pro schválen Příkaz k provedení inventarizace od 30.12.2018 do 15.01.2019
36/ 2018 - 7 hlasy pro schválena Rozpočtová změna č. 18/2018 k 31.12.2018
37/2018 - 6 hlasy pro 1 hlas zdržel se hlasování schválen záměr prodeje části pozemku ve
Vranově .
38/2018 - 7 hlasy pro schválen prodej pozemku pod bytovkou za cenu 30,00 Kč za 1m2.
39/2018 – 7 hlasy pro schválen záměr zpracování a podání žádosti o dotaci na opravu technického
zázemí,změnu v užívání maštalí na parcele parc.č. st.11 čp.29. Změna v úžívání se týká výstavby
komunitního centra – knihovna, místnosti s Internetem, společenská místnost pro setkávání občanů
– spolky obce, matky s dětmi, senioři…
3. Diskuse – Různé:
Tříkrálová sbírka, Poděkování za spolupráci obce a SDH.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin.
V Dražíči dne : 27.12.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 27.12..2018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 27.12.2018

