Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 30.5.2019 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva, 1 zastupitel omluven
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Schválení výběru dodavatele na základě VŘ, Nákup příkopové sekačky na traktor
2b) Zadání vyhotovení PD na veřejné osvětlení v obci Dražíč
2c) Žádost o poskytnutí finančního daru pro včelařský spolek
2d) Nabídka prezentace obce – mediální skupina Mafra
2e) Schválení prodeje části pozemku na základě již projednaného záměru o prodeji
2f) Vyhlášení výběru dodavatele na akci Obec Dražíč-úpravna vody
2g) Projednání nákupu sekačky na trávu
2h) Projednání a schválení rozpočtové změny č.4
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
43/ 2019 - 6 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
44/ 2019 - 6 hlasy pro byl schválen výsledek výběrového řízení na akci Nákup příkopové
sekačky na traktor ze dne 30.5.2019 od 20:05 hodin. Hodnotící komise vybrala
nejvýhodnější nabídku (ze dvou podaných nabídek) firmu Y-CZ s.r.o., Neplachov 129
a doporučila ji ke schválení Zastupitelstvu obce Dražíč. Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje
firmu Y-CZ s.r.o. Neplachov dodavatelem akce „Nákup příkopové sekačky na traktor“ a
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy
45/ 2019 - 6 hlasy pro schválen návrh na vytvoření PD k projektu Veřejné osvětlení Dražíč.
K vytvoření nabídky budou osloveny dvě firmy.
46/ 2019 - 6 hlasy pro bylo schváleno poskytnutí finančního daru pro Včelařský spolek
ve výši 4 000,-Kč na léčení včelstev v roce 2019.
472019 – 5 hlasy proti a 1 zdržel se hlasování byla zamítnuta nabídka medilání skupiny
Mafra k přezentaci obce Dražíč v novinách.
48/2019 - 6 hlasy pro bylo schváleno provedení digitalizace Kroniky obce Dražíč k
zachování dat a k širšímu zpřístupnění informací.
49/2019 - 6 hlasy pro schválen prodej části pozemku parc.č. 1732/1 na základě platného
záměru o prodeji.
50 /2019 -6 hlasy pro schváleno zadání výběru zhotovitele na akci Obec Dražíč- úpravna
vody.
51/2019 – 6 hlasy pro byl schválen nákup sekačky na trávu.
52/2019 – 6 hlasy pro byla projednána a schválena Rozpočtová změna č. 4/2019.
3. Diskuse – Různé:
A) Byla vypracována a podána na Jihočeský kraj Žádost o finanč.příspěvek na obnovu
lesních porostů ve výši 336 375,- Kč. B) Jednání zástupců Obce Dražíč a Povodí Vltavy v
kempu Lipovsko – upřesnění Podmínek pronájmu. C) Informace k projektu – Komunitní
centrum-připravované výzvy k dotacím.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 22:00
hodin.
V Dražíči dne : 4.6.2019

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 4.6.2019

