Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 26.02.2016 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) Veřejnoprávní smlouva – Město Týn nad Vltavou
2b) Smlouva o zřízení věcného břemene č.PI-014330035751/001
2c) Veřejné osvětlení – nabídky na údržbu a opravy VO
2d) Průkaz energetické naročnosti budov
2e) Mapový portál obce On line
2f) Žádost na Nadaci ČEZ- turistická odpočivadla
2g) Elektronická dražba nemovitosti
2h) Oznámení Katastrálního úřadu v Č.Budějovicích-digitalizace parcel
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
17/ 7 hlasy schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu
18/ 7 hlasy schválen program zasedání zastupitelstva
19/ 7 hlasy schválen záměr sepsání veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. V souladu s
ustanovením §63 odst.1 zákona č.128/2000Sb o obcích, ve znění pozdějších
předpisů budou orgány města Týn nad Vltavou vykonávat namísto orgánů obce
Dražíč s ohledem na §40 odst.5 písm.b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v jejím správním obvodu
přenesenou působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací podle§16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích.
Za výkon přenesené působnosti podle článku II.,této smlouvy se obec Dražíč
zavazuje uhradit ze svého rozpočtu městu Týn nad Vlt. dohodnutou paušální
částku ve výši 3 000,-Kč za každé započaté správní řízení.
20/ 7 hlasy schválena smlouva o zřízení úplatného věcného břemene.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1 000,Kč, bez DPH.Úplata bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury s
termínem splatnosti min. 21dnů od doručení, vystavené povinným po obdržení
oznámení o provedení vkladu věcného břemene, dle této smlouvy – PI014330035751/001.
21) 5hlasy pro a 2hlasy proti byla vybrána firma Jan Záveský ml., Dražíč74
jako dodavetel služeb na údržbu a opravu veřejného osvětlení v obci.
22/ 7 hlasy schváleno vyhotovení energetického průkazu budov: čp.57v Dražíči
a čp.52 v Chlumu.

23/ 7 hlasy schváleno event. vytvoření mapového systému On line a vložení
na webové stránky obce Dražíč.
24/ 7 hlasy schváleno podání žádosti k Nadaci ČEZ v programu Podpora
regionů na vytvoření turistických odpočivadel v Nepomuku, Karlově a
Vranově.
25/ Schválena 6 hlasy pro, 1 hlasem proti účast na elektronické dražbě
nemovitosti dle dražební vyhlášky. El.dražba se bude konat ve středu 9.3.2016
od 12.30hod.
Podmínkou účasti je složení dražební jistoty 220 000,-Kč na účet exekutora.
V případě odstoupení od dražby je dražební jistota vratná.
3. Diskuse A) Oznámení Katastrálního úřadu Č.Budějovice o zahájení obnovy
katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do
digitální podoby- tzv. Digitalizace vyvěšeno na Úření desce i na elektronické
úřední desce.
Není to pozemková úprava. Pro pozemkovou úpravu obec Dražíč v současné
době nesplňuje podmínky tj. žádosti podané na Pozemkovém úřadu
nepřevyšují 50% výměry v katastru obce Dražíč. V okamžitu splnění této
podmínky je Pozemkový úřad povinen zahájit pozemkovou úpravu do dvou let.
Na základě těchto informací bude sepsána žádost o zahájení pozemkové úpravy
v katastru Dražíč. Všichni zájemci o pozemkovou úpravu se mohou dostavit na
obec s číslem Listu vlastnictví a připojit se k této žádosti!!!
B) Dotaz na situaci s výstavbou na pozemku parc. č. 114/6 - vlastník firma
Richmont-cz a.s.
C) Vnější opláštění vodojemu – zjistit možnost vylepšení
D) Víceúčelové sportovní hřiště – informace ohledně navýšení sítí, provedení
oprav, správce hříště.
E) Informace k hospodaření v lesích
F) Veřejné osvětlení Vranov – nabídka na výměnu světelných bodů ještě není.
4. Závěr Poděkování za účast na jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin
Za obec Dražíč :starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne : 29.02.2016
Vyvěšeno dne : 03.03.2016
Vyvěšeno na úřední elektronické desce dne:03.03.2016
Sejmuto dne :

