Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 31.5.2018 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) Nabídka zástupce firmy na odvlhčení zdiva
2b) Žádost vedoucí skautského tábora v Karlově-Nepomuku
2c) Žádost o odprodej části obecního pozemku – úprava po digitalizaci
2d) Žádost o finanční dar – Linka bezpečí
2e) Schválení bezúplatného převodu parcel na obec Dražíč v Chlumu
2f) Systém náležité péče hospodářského subjektu – hospodaření v lesích
2g) Rekonstrukce lesní cesty v Chlumu – stanovení firem k výběru na zhotovení zakázky
2h) Program obnovy venkova – schválení žádosti o dotaci – určení 3 firem k oslovení k podání
nabídky – Oprava přístřešku.
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
33/2018- - 7 hlasy schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
34/2018 – 5 hlasy pro, 1 hlasem proti, 1 hlas zdržel se schválena nabídka a podepsání smlouvy k
instalací přístroje firmy Osmodry na odvlhčení zdiva budovy obce.
35/2018- 7 hlasy schváleno povolení k pořádání skautského tábora v Nepomuku od 30.6. do
21.7.2018. Zároveň byla schválena možnost odběru pitné vody z obecního hydrantu.
36/2018 - 7hlasy schválena žádost o odkoupení části pozemku par.č. 1733/1 s tím, že žadatel si
nechá vyhotovit geometrický plán, smlouvu o prodeji i zápis do katastru nemovitostí. Jedná se o
úpravu po digitalizaci pozemků v obci.
37/2018 – 4 hlasy pro, 2 proti, 1 zdržel se – schválen příspěvek pro Linku bezpečí na podporu
jejího provozu v částce 1 000,-Kč.
38/2018 – 7 hlasy pro schálen a odsouhlasen bezúplatný převod zemědělských pozemků podle §7
odst.1/3 písm.d)zákona č.503/2012Sb...Jedná se o pozemky parc.č. 1671/4 a 1671/5.Pozemky jsou
zastavěny stavbou ve vlastnictví obce: 2 vrtané studny k odběru podzemních vod pro potřebu
veřejného vodovodu Dražíč.
39/2018 – 7 hlasy pro schválen projednaný dokument „Systém hospodářské péče hospodářského
subjektu – obec Dražíč pro lesní majetek.
40/2018 – 7 hlasy schválena příprava výběru zadavatelů na akci Rekonstrukce lesní cesty v Chlumu
s tím, že budou osloveny tyto firmy-Š+H Bohunice, Reno Šumava, Vialit Soběslav, Dřevotvar
Chýnov, VKB Vimperk. Žádost o dotaci na byla podána, ve stadiu schvalování se obec Dražíč
nachází v náhradnících, přesto je potřeba připravit výběr zadavatele na akci.
41/2018 – 7 hlasy schváleno oslovení 3 firem k podání nabídky na Opravu přístřešku na čp.29.
Navrženy a vybrány k účasti na výběru zadavatele byly firmy: Š+H Bohunice, Návrat stavební a
obchodní firmaBechyně, firma SNN stavební a obchodní firma Bechyně.
3. Diskuse – Různé:
Kolaudace -„Prodloužení vodovodu „ trasa A
Informace - prodej dřeva, obec prodává dřevo i jednotlivcům - dle platných ceníků, např. suráky
smrkové za cenu 600,-Kč (bez DPH) za m3, odvoz dle vlastní.
Problémy s přítokem vody do požární nádrže v Karlově- řešení - ve spolupráci se ZD Nemějice.

4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.
V Dražíči dne : 08.06.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 8.6.2018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 08.06.2018

