Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 27.6..2019 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva, 1 omluven
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Schválení vyběru dodavatele na základě VŘ k „Obec Dražíč – Úpravna vody“
2b) Źádost o směnu části pozemku ve Vranově
2c) Přidělení dotace z MMR ve výši 480 tis.Kč na Opravu kaple Vranov-obec Dražíč,
schválení zadání Výzvy a výběr dodavatele.
2d) Žádost o směnu pozemků v důsledku provedené digitalizace.
2e) Projednání a schválení rozpočtové změny č. 5/2019
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
53/ 2019 - 6 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
54/ 2019 - 6 hlasy pro byl schválen výsledek výběrového řízení ze dne 19.6.2019. Hodnotící
komise vybrala nejvýhodnější nabídku (ze dvou podaných nabídek) firmu Vodaservis s.r.o., s
cenou 1 163 000,-Kč a doporučila ji ke schválení Zastupitelstvu obce Dražíč. Zastupitelstvo
obce Dražíč schvaluje firmu Vodaservis s.r.o., Žďár nad Sázavou, IČ 26277841 zhovitelem akce
„ Obec Dražíč – úpravna vody“ a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo.
55/ 2019 - 6 hlasy proti neschválena žádost o směnu části pozemku par.č. 1394/1,řešená v
důsledku podání námitky k PD revitalizace rybníka. Přesto zastupitelé chtějí vyjádřit
dobrou vůli k přijatelnému řešení situace a přiklání se a schvalují variantu diskutovanou při
druhém šetření podané námitky, tzn. že obec Dražíč bude travní porost na dotčené části
pozemku za stokou včetně svahu hráze sekat .
56/ 2019 - 6 hlasy pro byl schválen návrh na zadání výběru dodavatele na akci „Oprava
kaple Vranov-obec Dražíč. Obec získala na opravu dotaci 480000,-Kč.
57/ 2019 - 6 hlasy pro byla schválena rozpočtová změna č. 5/2019.
3. Diskuse – Různé:
Jednání mezi obcí Dražíč a Povodím Vltavy ohledně kempu Lipovsko dále pokračuje.
Informace ohledně nového veřejného osvětlení.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21:00
hodin.

V Dražíči dne : 4.7. 2019.

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 4.7.2019

