Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 31.03.2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2017
2b) Schválení Závěrečného účtu obce Dražíč, schválení Účetní uzávěrky
2c) Provozování vodovodu obcí Dražíč
2d) Schválení Dohody o vytvoření školského obvodu
2e) Restaurování sochy sv.Jana Nepomuckého na Lipovsku
Různé, provozní záležitosti
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
13/ 6 hlasy schváleni zapisovatelé a ověřovatelé zápisu
14/ 6 hlasy schválen program jednání
15/ 6 hlasy schválen projednaný návrh rozpočtového opatření č. 1/2017 k 31.3.2017
16/ 6 hlasy schválen Závěrečný účet obce Dražíč za rok 2016 a zastupitelstvo souhlasí s
celoročním hospodařením bez výhrad. Nedílnou součástí je i zpráva o přezkoumávání
hospodaření obce Dražíčza rok 2006. Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje účetní závěrku
za rok 2016.
17/ 6 hlasy schválena Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a
Mateřské školy v Chrášťanech podle zákona 561/2004 Sb.
18/ 6 hlasy schváleno provedení restaurování sochy sv.Jana Nepomuckého na Lipovsku
podle restaurátorského záměru arch. J. Koreckého. Ten je také provedením pověřen. Na
tyto práce byla získána dotace od Jihočeského kraje v částce 40 tisíc Kč.
Různé : Od Nadace Čez z programu Podpora regionů získala obec 40 tisíc na vytvoření 2
odpočinkových míst. První je umístěno v Nepomuku a druhé bylo plánováno do Vranova
aby byla vytvořena odpočinková místa pro cykloturistiku. Ve Vranově se ale nedaří najít
vhodné místo, občané si odpočivadlo u vsi nepřejí.
- Do kempu Lipovsko, kde trvá sezona od 1.května do 30.září hledá obec správce tohoto
zařízení. V případě zájmu o tuto činnost se zájemci mohou přihlásit na obci .
- Obec Dražíč pořádá v sobotu 22.dubna 2017 brigádu na jarní úklid v obcích. Zveme
všechny občany, kteří mají zájem o čistotu v obci a jsou ochotni pomoci. Sejdeme se v
8.30 hodin před obcí v Dražíči , event. na návsi v osadách. Po ukončení úklidu bude
následovat občerstvení a odpolední posezení .

- V týdnu od 20.srpna 2017 do 25. srpna 2017 se v zámeckém areálu v Dražíči uskuteční
tzv. „Dřevosochání v Dražíči 2017“. Sejde se zde asi pět dřevosochařů, kteří budou vytvářet
z kmenů stromů sochy a to na téma – Křížová cesta. Vytvořená díla může poté obec
odkoupit a umístit buď přímo na zámecké zdi nebo v přilehlém okolí.
- Obec letos byla úspěšná v získání dotace (300 tisíc Kč) na rozšíření obecního vodovodu a
to řádu směrem na Nepomuk.
- V obecních lesích probíhá výsadba stromků. Obec zakoupila duby a modříny, které jsme
nechali vysázet dodavatelsky. Dále budeme ještě vysazovat buky a smrky. Na této výsadbě
se budou podílet také zaměstnanci obce, ale zároveň nabízíme možnost přivýdělku i
ostatním zájemcům z řad občanů.
Zastupitelstvo obce odmítlo nabídku placené prezentace v Evropské databance. Pro malou
obec jako je Dražíč není tato prezentace adekvátní.
3.Diskuse:
Dotazy ohledně provozování vodovodu :
Od 1. dubna se stává provozovatelem Obec Dražíč.
Platby za vodné a stočné je proto potřeba zasílat na číslo účtu: 4632758379/0800
s variabilním symbolem 201701xxx, kdy xxx je popisné číslo domu.
Také je možné platit v hotovosti na obci u paní účetní.
Smlouvy na vodné a stočné budou připraveny v co nejkratší době a podepsány s
jednotlivými odběrateli.
- V sobotu 8.4.2017 provedou hasiči čištění požární nádrže v Karlově.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast a jednání bylo ukončeno ve 21.00
hodin.

V Dražíči dne : 06.4..2017

Za obec Dražíč :starostka Alena Dědičová

Vyvěšeno dne : 06.04.2017

Vyvěšeno na úřední elektronické desce 06.04.2017

