Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 27.5.2016
od 20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč.
Na zasedání přítomno 5 členů zastupitelstva
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace strostky:
2a) Projednání a schválení programu zasedání
2b) Osobní dopis p. L.G.Deyma
2c) Závěrečný účet obce za rok 2015
2d) Rozpočtové opatření č. 3/2016
2e) Nabídka pojištění právní odpovědnosti zastupitelstva obce
2f) Žádost o narovnání pozemkových vztahů
2g) Prodej pozemku p. Simotovi
2h) Oprava chodníků – podání nabídek
2ch) Různé
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.
39/ schváleno 5 hlasy určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
40/ schváleny 5 hlasy body programu
41/ neschválen 5 hlasy požadavek na úhradu právnických a notářských poplatků,které
vznikly ukončením funkcí jednatelů a podílu obce ve společnosti Zámek Mládí s.r.o.
Vyjádřena vůle zastupitelstva obce pokračovat v další spolupráci s uvedenou
společností a to na základě již dříve schválené smlouvy o spolupráci a pomoci.
42/ 5 hlasy schválen a projednán Závěrečný účet obce Dražíč za rok 2015 a souhlas s
celoročním hospodaření a to s výhradou. Závěreč.účet byl zveřejněn na elektronické
úřední desce a na úřední desce obce Dražíčpo dobu 15dnů před jeho projednáváním
a nebyly vzneseny žádné připomínky. Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce
Dražíč za rok 2015 je i Zpráva o přezkoumávání hospodaření obce Dražíč za rok2015
43/ Schválena 5 hlasy projednaná rozpočtová změna č. 3/2016 k 31.5.2016
44/ Schválena 5 hlasy směna pozemků a narovnání pozemkových vztahů mezi obcí
Dražíč parc.č. 1733/1 a majiteli st.p.č.54 a st.p.č.56 podle předloženého návrhu GP.
45/ Schválen 5 hlasy prodej pozemku obce (dle předloženého geometrického plánu)
parc. č. 1733/9 -80m2.
46/ Schváleno 5 hlasy pověření starostky k obeslání minimálně 3 firem ohledně
nabídek na rekonstrukci chodníku v Dražíči.
3. Diskuse:
Připominky k dokončovacím pracím na přehradě -nevhodně upravený terén.
Poděkování starostky za opravu prvků dětského hřiště a oplocení a za posekání
příkopů cepákem.
4. Závěr: Jednání bylo ukončeno ve 22.00 hodin
Za obec Dražíč: starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne 03.06.2016
Vyvěšeno dne 03.06.2016

