Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 28.7.2017 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 5 členů zastupitelstva, 2 zastupitelé omluveni
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Rozpočtové opatření č. 4/2017
2b) Výběr zhotovitele na stavební práce – Výměna střešní krytiny na čp.29
2c) Darovací smlouvy pro spolky obce – SDH, Vesnický spolek,včelaři
2d) Podpora záměru města Týn nad Vltavou k výstavbě centra pro seniory
2c) Podání žádosti o dotaci na posílení zdroje a úpravu pitné vody
2d) Objednání zhotovení vrat u stodoly čp. 29
2e) Žádost MS Chlum Dražíč o finanční dar na činnost spolku a svatohubertskou
slavnost.
2f) Usnesení o výši úhrad podle §16a, odst.7, zákona – Sazebník úhrad
Různé – Plán rozvoje – rozšíření a upřesnění priorit
- Dřevosochání v Dražíči 2017 – od 21.8.2017.25.8.2017 na zámeckém nádvoří
- Zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého v lokalitě Horní Lipovsko
- Plánovaná návštěva JETE Temelín v neděli 10.září 2017 od 9.00 hodin.
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
42/ 5 hlasy schváleni zapisovatelka a ověřovatelé zápisu
43/ 5 hlasy schválen návrh programu

44/ 5 hlasy schválen projednaný návrh rozpočtového opatření č. 4/2017 k 31.7.2017
45/ 5 hlasy schválen výsledek výběru zhotovitele na akci „Výměna střešní krytiny“ na části
objektu čp. 29 a starostka byla pověřena podpisem Smlouvy o dílo.
K výběru byla jmenována 3 členná hodnotící komise. Osloveny byly 3 firmy: Š+H
Bohunice, Rudolf Andráš-střechy, Petr Doubek-střechy. Do ukončení lhůty pro podání
nabídek byla doručeny 3 nabídky . Firma Rudolf Andráš-střechy a Petr Doubek-střechy
nesplnily podmínky výzvy, takže firma Š+H Bohunice se stala vítězem výběru a
zhotovitelem této zakázky s nabídkovou cenou – 489 442,42 Kč bez DPH.
46/ 5 hlasy schváleno podepsání darovacích smluv o poskytnutí finančního daru, které
budou uzavřeny na základě schválených žádostí podle usnesení č. 34 ( SDH 30 tis. Na
činnost v r. 2017, Vesnický spolek 12 tis.na činnost v r. 2017, včelaři 4 tis.na ošetření
včelstev proti varoáze). Finanční dary budou převedeny a bankovní účty spolků.

47/ 5 hlasy zastupitelstvo schvaluje podporu záměru města Týn nad Vltavou vybudovat
nové Centrum pro seniory v Týně nad Vltavou, do kterého budou moci být umístěni senioři
i z okolních obcí . Toto rozhodnutí je vítáno a plně podporováno.
48/ 5 hlasy schválen záměr podání Žádosti o dotaci na posílení zdrojů a úpravu pitné vody.
Projekt by měla zpracovat firma Vodaservis s.r.o, Žďár nad Sázavou.
49/ 5 hlasy schváleno podání objednávky na zhotovení vrat u stodoly v čp. 29 firmě
Tomáš Vránek, Opařany. Na tuto akci je poskytnuta dotace z příspěvku Nadace ČEZ.
50/ 5 hlasy schválena Žádost o poskytnutí finančního daru a zárověň podepsání Darovací
smlouvy o poskytnutí finančního daru pro Myslivecký spolek Dražíč ve výši 10 000,- Kč na
zajištění činnosti v r. 2017 a na podporu Svatohubertské slavnosti, která se bude konat
28.října 2017.
51/ 5 hlasy schválen Sazebník úhrad za poskytování informací podle §16a, odstavec 7
zákona, který je přílohou povinně zveřejňovaných informací obce.
3. Diskuse - Různé:

Plán rozvoje obce – rozšíření a upřesnění priorit.
- Dřevosochání v Dražíči 2017 – od 21.8.2017 do 25.8.2017 .
Šest pozvaných dřevosochařů bude v průběhu celého týdne v areálu zámeckého
nádvoří sochat z dřevěných kmenů stromů sochy – reliéfy na téma Křížová cesta.
Jedná se o zajímavou ukázku řemeslné práce.
- Bylo dokončeno zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v lokalitě Horní
Lipovsko, na kterou přispěl dotací Jihočeský kraj.
- Na neděli 10. září 2017 od 9.00 hodin je plánována návštěva JETE Temelín v
rámci splnění podmínek Oranžového roku v Dražíči. Bude se jednat o návštěvu
Informačního centra, ale také strojovny a hasičského zázemí JETE.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast a jednání bylo ukončeno ve 22.00
hodin.
V Dražíči dne : 28.7.2017

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

