Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 28.11.2019 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) Svozová firma FCC – Dodatek č. 18 ke smlouvě o poskytování služeb – svozy odpadů
2b) Žádost o finanční dar pro mladé hasiče
2c) Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2020
2d) Rozpočtový výhled na roky 2021,2022,2023
2e) Návrh rozpočtu obce na rok 2020
2f) Žádost o dotaci v POV – oprava střechy a fasády na čp. 29
2g) Žádost o dotaci k Jihočeskému kraji – sakrální stavby
2h) Žádost o finanční příspěvek – Prevent
2ch) Obecně závazná vyhláška -místní poplatky – návrh
2i)
Žádost o poražení stromu
2j)
Žádost o pronájem pozemku
2k) Návrh členů zastupitelstva – přijetí nového zaměstnance
2l)
Přijetí právnických služeb – řešení sporu
2m) Dodatek č.1 k SOD Oprava kaple Vranov – oprava částky DPH
2n) Rozpočtová změna č. 13
2o) Vítání občánků – finanční dar
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
77 2019 - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
78/2019 - 7 hlasy pro schválen Dodatek č. 18 Smlouvy o poskytování služeb – svoz
komunálního a tříděného odpadu.
79/2019 - 7 hlasy pro schválena žádost o finanční dar mladým hasičům Chrášťany v
částce 10 000,-Kč na podporu mladých hasičů v požárním sportu.
80/ 2019 - 7 hlasy pro byla schválena Kalkulace cen vodného a stočného pro kalendářní
rok 2020 , která je přílohou tohoto usnesení a zápisu.
81/ 2019 - 7 hlasy pro schváleno zveřejnění návrhu Rozpočtového výhledu na roky
2021,2022,2023 po dobu 15. dnů na úřední elektronické desce a na úřední desce.
82/2019 – 7 hlasy pro schváleno zveřejnění Návrhu Rozpočtu na rok 2020 po dobu 15. dnů
na úřední elektronické desce a na úřední desce obce.
83/2019 – 7 hlasy pro schváleno podání žádosti na KÚ Jihočeského kraje v programu
Program obnovy venkova na opravu střechy a fasády domu č.29.
84 /2019 – 6 hlasy pro a 1 hlasem zdržel se - schváleno podání žádosti na Jihočeský kraj
na opravu sakrální staveb (dokončení vnitřních úprav kaple ve Vranově).
85 /2019 – 7 hlasy proti zamítuta žádost o finanční příspěvek pro sdružení Prevent99,
která zajišťuje odborné služby pro uživatele návykových látek, osoby závislé apod.
86/2019 – 7 hlasy pro schválen návrh vyhlášky o místních poplatcích:
*za pobyt – 20Kč/ osobu a den,
* komunální odpad trvale bydlící: 400 Kč na osobu/za rok, rekreační objekt: 650 Kč za rok,
*poplatek ze psa: 50 Kč za prvního psa, 75 Kč za druhého a dalšího.
87/2019 – 7 hlasy pro schváleno poražení starého dubu na pozemku parc.č.,1396/2, který
je ve špatném stavu a padajícími větvemi ohrožuje bezpečnost a zdraví obyvatel.
Rozhodnutí podle §8.pdst-1)zák 114/1992 Sb. vystaví Obecní úřad.

88/2019 – 6 hlasy pro a 1 hlas zdržel se – schválena nájemní smlouva – pronájem části
pozemku parc.č. 504/5 ( cca 200m2) do 31.12.2020 za účelem uskladnění dřeva, za
nájemné v celkové výši 2 000,-Kč.
89/2019 – 6 hlasy pro a 1 hlasem proti schváleno zastoupení obce právníkem při
jednáních ve sporu obce ohledně vlastnictví pozemku.
90/2019 – 7 hlasy pro schválen Dodatek č.1 SOD Oprava kaple ve Vranově-obec Dražíč,
který řeší bod č. 4 Odstavec 4.1 Cena plnění tak, že upravuje změnu částky u vyčíslení DPH
ze snížené 15% sazby na základní 21% sazbu.
91/2019 – 7 hlasy pro schváleno rozpočtové opatření č. 13/2019 k 30.11.2019
92/2019 – 7 hlasy schválen finanční dar pro nově narozené občánky ve výši 3 000,-Kč
u příležitosti Vítání občánků.
Různé, Diskuse:
- Návrh přijetí nového zaměstnance k obci – specifikace konkrétních podmínek, jednotlivé
požadavky a návrhy týkající se přijetí zaměstnance do zaměstnaneckého poměru bude
projednáno na příštím zastupitelstvu.
-Poděkování za brigádu na VT Lipovsko.
-Revitalizace rybníků ve Vranově – změny v projektové dokumentaci na parc.č. 1734/8,
řešení stavu na parc.č. 1392.
-Vítání občánků bude v pátek 29.11.2019 od 15:00 hodin.
-Pozvánka na Advent v Dražíči, ...Mikulášská nadílka, Mše v kapli sv.Mikuláše...
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21:30
hodin.

V Dražíči dne : 5.12.2019

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 5.12.2019

