Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 21.10.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč

Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva
Program:
1. Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace starostky:
2a) Zpracování a podání žádosti na rekonstrukci lesní cesty v Chlumu
2b) Výběrové řízení na propachtování nebyt. prostor – pohostinství v Dražíči
2c) Projednání rozpočtové změny č. 8
2d) Nákup lesního pozemku parc.č. 948 v k.ú.Dražíč
2e) Projednání nabídek ke zpracování a podání žádosti o dotace – rybníky
Vranov
2f) Schválení podepsání darovací smlouvy k parc.č.1740/2 v Nepomuku
2g) Ořezání a zkrácení větví zasahujících do drátů el. vedení
3.Diskuse
4.Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
88/ 7 hlasy schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
zastupitelstva
89/ 7 hlasy vybrána a schválena firma Dotin ke zpracování a podání žádosti o
dotace na lesní cestu v Chlumu.
90/ 7 hlasy schváleno výběrové řízení na propachtování pohostinství v
Dražíči. Doručena byla pouze jedna nabídka a ta byla zastupitelstvem obce
akceptována. Po ukončení provozu původním pronajímatelem p. P. Kolářem (k
31.12.2016) bude pohostinství propachtováno firmě Papula s.r.o. Provoz bude
zachován pokud to bude možné v nezměněné podobě.
91/ Projednán návrh rozpočtového opatření č. 8/2016 a 7 hlasy schválena tato
rozpočtová změna č.8/2016 k 21.10.2016
92/ 7 hlasy schválen nákup lesního pozemku parc.č. 948 v k.ú. Dražíč
93/ 7 hlasy schválen výběr firmy,která bude pověřena zpracováním a podáním
žádosti o dotace na rybníky ve Vranově.
94/ 7 hlasy schváleno podepsání darovací smlouvy pro Jihočeský kraj, týkající
se darování pozem. parc. č.1740/2 o výměře 77m2 ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 288-5/2016 ze dne 19.2.2016 z
pozemkové parc. č. 1740 k.ú. Dražíč.
95/ 7 hlasy schváleno ořezání a zakrácení větví stromů a keřů rostoucích na
obecních pozemcích a zasahujících do drátů elektric. vedení .

Diskuse: Poděkování pana Jana Papuly za důvěru a možnost propachtování
hospody. Seznámení se záměrem provozu, přislíbení zachování současné
provozní doby, nabídka a výčep piva dle výběru občanů, zachování vysoké
úrovně služeb a hygieny v prostorách hospody a jejího okolí, spolupráce s obcí
je prioritou .
Závěr: Starostka poděkovala všem za účast na jednání, které bylo ukončeno ve

20.30 hodin.
Za obec Dražíč :starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne : 27.10.2016
Vyvěšeno dne : 27.10.2016
Vyvěšeno na úřední elektronické desce dne:27.10.2016
Sejmuto dne :

