Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 25.11.2016 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) Návrh a schválení rozpočtového opatření č. 9
2b) Návrh rozpočtu na rok 2017
2c) Projednání návrhu na zvýšení poplatků za likvidaci odpadů
2d) Projednání podání žádosti o dotace v POV (oprava střechy)
2e) Žádost o uzavření smlouvy na VO – 2. varianta řešení
2f) Seznam uchazečů k výběrovému řízení – Rekonstrukce lesní cesty v
Chlumu
2g) RVS- potvrzení osvědčení
2h) Změna územního plánu a provedení urbanistické studie k parc.č.114/6
2i) Objednávky a prodej vánočních stromků
2j) Různé -Poděkování
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
96/ 7 hlasy schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu, program zasedání
97/ 7 hlasy schválen projednaný návrh rozpočtového opatření č. 9 k
30.11.2016
98/ 7 hlasy schváleno vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu
bude vyvěšen po dobu 15 dnů na elektronické úřední desce a na úřední desce
obce Dražíč. Občané se mohou k tomuto návrhu vyjadřovat.
99/ 7 hlasy neschválen návrh na zvýšení poplatků za svoz a likvidaci
komunálního odpadu v r.2017. Poplatky zůstávají stejné tzn.: 350,-Kč na osobu
u trvale bydlících občanů a 500,-Kč za nemovitost u chalupářů.
100) 7 hlasy schváleno podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova
na opravu střechy na čp. 29.
101) 7 hlasy schválena smlouva č.1040010402/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věc.břemene – na stavbu „Dražíč za prodejnou NN úprava vedení.“
Zastupitelstvo připomínkuje provedení prací podvrty a přiložením zemního
kabele veřejného osvětlení. V původní smlouvě došlo ke změně trasy, proto je
navržena 2.varianta řešení.
102) 7 hlasy schválen seznam uchazečů, kteří budou osloveni s nabídkou do
výběrového řízení na Rekonstrukci lesní cesty v Chlumu. Jedná se o tyto firmy:
Š+H Bohunice,s.r.o., Hydro-kov Třeboň, s.r.o., Dřevotvar-Řemesla a Stavby
s.r.o., Lesostavby Třeboň a.s.,

103) 7 hlasy schváleno vydání Osvědčení pro RVS ohledně provozování
vodovodu a ČOV v Dražíči.
104) 7 hlasy schválen prodej vánočních stromků pro domácnosti za
symbolickou cenu 50,-Kč za 1 vánoční stromek.
Různé: Na základě žádostí a názorů občanů schváleno poděkování obci
Chrášťany za provedené úpravy na hřbitově.
Dále probíhají jednání ohledně vyřešení vlastnictví a k realizaci výstavby firmy
Richmont Cz na parc.č. 114/6.
Poděkování starostky spolkům a občanům za pomoc při betonování podlahy ve
stodole čp.29 a také při výsadbě ovocných stromků na aleji k Vranovu. Tuto
výsadbu podpořila Nadace ČEZ a to částkou 98 000,-Kč . Obec děkuje za
podporu tohoto projektu.
3. Diskuse - A) Seznámení – Advent v Dražíči

B) Podnět od p. F.M. k ukončení smlouvy s RVS ohledně provozování
vodovodu, kdy obec by si měla hospodařit s vodou sama.
Upozornil také na stav rybníku v Mlačinách,kde jsou problémy s udržením
hladiny vody v odpovídající výšce. Tuto situaci bude nutné řešit.
Dále podotkl o potřebě zaměstnance obce, který by byl zaměstnán na plný
úvazek.
4. Závěr – Poděkování starostky za účast na jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin
Za obec Dražíč :starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne : 30.11.2016
Vyvěšeno dne : 30.11.2016
Vyvěšeno na úřední elektronické desce dne:30.11.2016
Sejmuto dne :

