Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 30.12.2019 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva, 1 člen se dostavil později ve 20:15hod.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Schválení OZV č.1,2,3/2019 o místních poplatcích
2b) Schválení Rozpočtu obce na rok 2020če
2c) Schválení rozpočtového výhledu na roky 2021,2022,2023
2d) Schválení výplaty mezd za měsíc prosinec do konce roku 2019
2e) Příkaz k provedení inventarizace - termín
2f) Návrh, projednání rozpočtové změny č. 14/2019 k 31.12.2019
2g) Schválení dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
2h) Podání žádosti o dotaci k Jč krajir pro zásahovou jednotku SDH obce Dražíč
2ch) Vydavatelství Deníků – nabídka prezentace obce
2i)
Dodatek ke smlouvě o dílo Revitalizace rybníka na parc.1734/8 – cena plnění,
čas plnění).
2j)
Údržba veřejného osvětlení
2k) Návrh členů zastupitelstva – přijetí nového zaměstnance
2l)
Schválení prodeje parcely pod bytovkou – doplnění usnesení pro vklad do KN
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
93 2019 - 6 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
94/2019 - 6 hlasy pro schváleny Obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2019,4/2019,5,2019
o stanovení místních poplatků.
95/2019 - 6 hlasy pro schválen Rozpočet obce na rok 2020
96/ 2019 - 6 hlasy pro schválen Rozpočtový výhled obce na roky 2021,2022,2023
97/ 2019 - 6 hlasy pro schválena výplata mezd za měsích prosinec do konce roku.
98/2019 – 6 hlasy pro schválen Příkaz k provedení Inventarizace a to od 30.12.2019 do
15.01.2020.
99/2019 – 6 hlasy pro schválena rozpočtová změna č. 14/2019 k 31.12.2019.
100 /2019 – 4 hlasy pro a 2 hlasy zdržel se – schválen Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou.
101/2019 – 6 hlasy pro schváleno podání žádosti o dotaci na vybavení zásahové jednotky
SDH Dražíč.
102/2019 – 6 hlasy pro schválen Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo -Revitalizace rybníka na
parcele 1734/8 v k.ú.Dražíč – změna : cena plnění díla, čas plnění díla.
103/2019 – 5 hlasy pro, 1 hlasem proti, 1 hlas zdržel se schválen Dodatek č. 1 ke smluvě
Údržba veřejného osvětlení a schváleno pokračování smlouvy.
104/2019 –7 hlasy proti neschválena nabídka placené prezentace obce v Jihočeských
denících.
105/2019 – 7 hlasy schválen Prodej pozemku parcelní číslo st.243 v k.ú.Dražíč (pod
bytovkou)- doplnění usnesení pro vklad do KN.

Různé, Diskuse:
- Návrh přijetí nového zaměstnance k obci ještě nebyl dořešen znovu se musí specifikovat
konkrétní podmínky pro náplň práce i finanční ohodnocení. Posun řešení na další jednání
zastupitelstva.
Poděkování starostky všem, kteří se podíleli na spolupráci s obcí, všem spolkům za jejich
práci a pomoc. Poděkování za práci v lese, za iniciativní přístup v boji s kůrovcem a aktivní
čerpání dotačních možností na lesní hospodaření.
Přání všeho dobrého, hlavně hodně štěstí a zdraví do nového roku 2020.
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 : 9.1.2020
Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce obcde dne 10.1.2020

