Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 26.08.2016
od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dražíči.
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva, jeden člen omluven.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. informace starostky
2a. E-on – návrh smlouvy o věcném břemeni
2b. Rozpočtová změna č. 6/2016
2c. Schválení návrhu nájemní smlouvy k čp. 29
2d. Schválení záměru nového pronájmu pohostinství
2e Schválení zadání výroby odpočinkových míst
2f. Seznámení se záměrem nákupu kompostérů a štěpkovače – možnost dotace
2g. Návrh směny pozemku
2h. Brožury – Péťa potřebuje pomoc
2ch. Mapy – obec a mikroregin Vltavotýnsko
3. Diskuse
4.Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům jednání: Usnesení č.:
68/ Schválena 6 hlasy zapisovatelka a ověřovatelé zápisu
69/ Schválen 6 hlasy program zasedání zastupitelstva
70/ Schválena 6 hlasy smlouva E-on o zřízení věcného břemene
č.PI-014330039640/001 ve výši 500,-Kč bez DPH.
71/ Schválen 6 hlasy projednaný návrh rozpočtového opatření č.6/2016 k 31.08.2016
72/ Schválení 5 hlasy pro a 1 hlasem proti návrhu nájemní smlouvy k čp.29
73/ Schválen 6 hlasy záměr pronájmu nebytových prostor – pohostinství v budově
KD v Dražíči čp.57 – výzva k zadání nabídek a účasti na výběrovém řízení.
74/ Schválena 6 hlasy firma Doubek z Opařan na zhotovení odpočinkových míst v
Nepomuku a ve Vranově.
75/ Schválení 6 hlasy záměru podání žádosti o dotaci na domácí kompostéry a
štěpkovač. Zájemci o kompostéry se přihlásí na obci, v případě získání dotace
budou kompostéry propůjčeny do jednotlivých domácností.
76/ Neschválení 6 hlasy žádosti o směnu pozemků -část komunikace p.č. 89/1 a p.č.
1306/1 za přístupovou komunikaci p.č. 1711/1 ve Březí s tím, že obec zajistí
zprůchodnění této komunikace.
77/ Neschválena 6 hlasy žádost o financování brožury „Péťa potřebuje pomoc“
(6 000,-Kč).
78/ Neschválen 6 hlasy nákup map obce a mikroregionu Vltavotýnsko (15 000,-Kč)

3. Diskuse –
- Provoz na VT Lipovsko,
- Rybářské závody na přehradě se budou konat 1.října 2016,
- Návštěva informačního střediska JETE se uskuteční 2.října 2016 v 10.00 hodin.
- Volby do krajského zastupitelstva se konají 7. a 8. října 2016
- do senátu parlamentu ČR pro náš obvod dne 7. a 8. října, příp. II.kolo – dne 14. a
15. října.
4. Závěr –
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast a jednání bylo ukončeno ve
21.30 hodin.

V Dražíči dne 30.8.2016

Vyvěšeno na úřední desce
Vyvěšeno na elektronické úřední desce

30.8.2016
30.8.2016

