Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 31.10.2019 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) Zmocnění starostky ke schválování rozpočtových změn
2b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Eon
2c) Žádost o finanční dar – Domov sv.Anežky
2d) Žádost o finanční dar – SDH Dražíč
2e) Podání žádosti o místní šetření k stavebnímu úřadu
2f) Rozpočtová změna č. 12
2g) Žádost o pronájem obecního pozemku ke skladování dřeva
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
70 2019 - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
71/2019 - 7 hlasy pro schváleno udělení zmocnění pro starostku ke schvalování
rozpočtových změn na každé rozpočtové opatření pro každou jednotlivou výdajovou i
příjnovou rozpočtovou položku do výše300 000,- Kč.
72/2019 - 7 hlasy pro schválena smlouva o smlouvě budoucí č. 1030053129/001 ke
realizaci stavby ve Vranově - NN připojení kabelem (kabel NN, kabelový pilíř). Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázvou náhradu v celkové výši 1000,- Kč bez DPH.
73/ 2019 - 7 hlasy pro byla schválena žádost o finanční Dar pro Domov sv.Anežky v
Čihovicích ve výši 5 000,-Kč.
74/2019 - 7 hlasy pro schválena žádost o finanční dar pro SDH Dražíč ve výši 20 000,-Kč.
75/2019 – 7 hlasy pro byl schválen záměr podání žádosti na stavební úřad k provedení
místního šetření na parcele parc.č.1374/1 a parcelách 1734/16,1392,1393 v k.ú. Dražíč v
místní části Vranov.
76/2019 – 7 hlasy schváleno rozpočtové opatření č. 12/2019 k 31.10.2019
Různé:
-Žádost o pronájem zahrady u čp. 29 ke skladování dřeva byla projednána, zastupitelstvo
tuto variantu neschvaluje, k pronájmu nabízí část parcely (oplocené ohrady za obcí
směrem na Nepomuk). Konečné řešení se odkládá na další zasedání zastupitelstva.
- Možnosti využití dotace z Programu obnovy venkova :1.odernizace sálu kulturního
zařizení, 2.ýměna střešní krytiny a oprava fasády na obytném domě čp.29. Vyzýváme
občany k podání dalších podnětů.
- oznámení o : zahájení opravy rybníka 1734/8 ve Vranově, provedení kolaudace na
Úpravně vody. Pozvánka na „Podzimní babinec“ - módní přehlídka a prodej modelů v
sobotu 9.11.2019 od 15:00 hodin. V sobotu 23.11.2019 od 9:00 hodin se uskuteční brigáda
v kempu Lipovsko, v sobotu 30.11.2019 bude slavnostní Rozsvícení vánočního stromu v
Dražíči na návsi.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21:30
hodin.
V Dražíči dne : 7.11.2019

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 7.11.2019

