Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 30.1.2020 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Zaměstnanec obce- platové tabulky,stanovení platu, pracovní úvazek...
2b) Žádost o revitalizaci rybníka v Karlově
2c) Smlouva a ceník poplatků za odpad pro právnické osoby, živnostníky….
2d) Výkup podílů na pozemku
2e) Žádost o povolení kácení jasanu ve Vranově
2f) Úřad práce – zaměstnání uchazečů
Různé – Územní studie – dopravní řešení ÚS Z2 Dražíč obytná zóna
Plán akcí na rok 2020
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
1/2020 - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
2/2020 - 7 hlasy pro schváleno přijetí nového zaměstnance obce Dražíč na zkrácený
úvazek s nástupem 1.3.2020.
3/2020 - 7 hlasy pro schválen návrh na zpracování odborného posudku, případně
projektu na revitalizaci rybníka v Karlově.
4/2020 - 7 hlasy pro schváleno využití práv.osob a podnikatelů systému nakládání s
komunálním odpadem – ceník:(A*1popelnice-500Kč za rok),+B* tříděný odpad 500,-Kč za
rok.
5/2020 – 7 hlasy pro schválen výkup podílů od jednotlivých vlastníků na parcele č. 489/16
v k.ú. Dražíč
6/2020 – 7 hlasy pro -po konzultaci s odbornou firmou a místním šetření – souhlas s
pokácením jasanu ve Vranově na parcele parc..č.
Různé:
- Po konzultaci s ÚP zastupitelstvo schvaluje zaměstnání 2 uchazečů z Úřadu práce u obce
Dražíč, zaměstnání třetího uchazeče bude schváleno podle vyjádření Úřadu práce. - jednání
ohledně územní studie Z2 Obytná zóna pokračují.
Diskuse:
V diskusi byly vzneseny dotazy a doporučení:
1) Požadavek specifikovat pracovní činnost nového zaměstnance- vymezit pracovní
činnosti, které budou po zaměstnanci vyžadovány.
2) Umístění kontejneru na plasty a textil uprostřed obce – návrh přesunout kontejnery na
jiné místo – na okraj obce. 3) Způsob ořezání vrby na návsi se jeví jako nevhodný –
doporučení konzultovat úpravu zeleně s odbornou firmou.
4) Řešení výsledné práce zaměstnanců od ÚP – práce je na velmi špatné úrovni, je potřeba
provést nápravu. 5) Doporučení k zápisům ze zasedání zastupitelstva- jmenovitě uvádět,
jak který zastupitel hlasoval.
Dále se řešila účast občanů na akcích pořádaných v obci, provoz obecní hospody…
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno
ve 21:30 hodin.
Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne : 7.2.2020
Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce obce dne 7.2.2020

