Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 24.06. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč.
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva, 1 omluven
Program:
1. Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace starostky:
2a/ Výběrové řízení na akci „Oprava chodníku v Dražíči“
2b/Rozpočtové opatření č. 4/2016
2c/ Směna pozemku u domu č.p. 48
2d/ Závěrečný účet SMO Vltava
2c/ Příkazní smlouva s Českou vodohospodářskou společností
2d/ Konání svatebních obřadů v Dražíči
2e/ Schválení koupě nemovitosti č.p. 29
2f/ Nabídka pojištění právní odpovědnosti zastupitelstva obce
2g/ Nabídka – malované mapy
2h/ Odpis pohledávky v působnosti obce
3. Diskuse
4. Závěr

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům programu. Usnesení č.:
48/ 6 hlasy schválen program zasedání
49/ 6 hlasy schválen výsledek výběrového řízení na „Opravu chodníku v Dražíči“, kdy
nejvýhodnější nabídkou byla nabídka firmy Š+H Bohunice s.r.o. a tato firma byla vybrána
jako zhotovitel této akce.
50/ 6 hlasy schváleno projednané rozpočtové opatření č. 4/2016 k 30.6.2016
51/ 6 hlasy schválena směna pozemku v KÚ Dražíč (dům č.p.48) za účelem narovnání
pozemkových vztahů.
52/ seznámení a 6 hlasy schválení Závěrečného účtu SMO Vltava
53/ 6 hlasy schváleno uzavření smlouvy s Českou vodohospodářskou společností CZ-voda
s.r.o. k vypracování závěrečného vyhodnocení akce pro investiční a neinvestiční akci
„Dražíč- opravy a odbahnění vodních děl po povodni“.
54/ 6 hlasy schválena místa (areál zámku v Dražíči (kaple) a prostor u přehrady na
Bílinském potoce. Určený den a čas je pátek od 08.00 do 14.00 hodin.
55/ 5 hlasy pro a 1 hlasem proti schválen nákup nemovitosti č.p. 29 včetně lesního
pozemku za dohodnutou cenu 1 100 000,-Kč.
56/ 2hlasy pro a 4 hlasy proti neschválena nabídka pojištění právní odpovědnosti
zastupitelstva obce.
57/ 6 hlasy proti nebyla schválena nabídka na zhotovení malovaných map obce v regionu.
58/ 6 hlasy byl schválen odpis pohledávky z roku 2010 za dlužníkem Pila Dráchov s.r.o. v
částce 115 117,- Kč související s výkupem dřeva. O odpisu pohledávky v samostatné
působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce.
Diskuse: -Připomínky k dokončovacím pracím na akci“Opravy a odbahnění vodních děl po
povodni,“ termín předání stanoven na středu 29.06.2016 za účasti zastupitelů.
-Pozvání na soutěž v požárním sportu.- Návrh na zapojení pracovníků z ÚP do ožínání
stromků v lese.
Závěr: Poděkování starostky za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.
Za obec Dražíč: starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne 04.07. .2016
Vyvěšeno dne: 04.07.2016

