Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 31.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč.
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva

Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace starostky:
2a) Program zasedání
2b) Návrh trasy VO v ulici od čp.7 směrem k areálu ZD
2c) Záměr o koupi domu čp. 29
2d) Žádost o přerušení vozovky u čp. 46
2e) Žádost o dlouhodobý pronájem chaty -VT Lipovsko
2f) Žádost skautského oddílu Maják/ letní tábor u Nepomuku
2g) Dohoda o spolupráci obce Dražíč a společnosti Zámek Mládí s.r.o.
2h) Nabídka na rekonstrukci VO – Vranov
2ch)prodej nemovitosti v Chlumu
2i) Mapový portál Geosens
2j) Informace o hospodaření v lesích v roce 2015
3. Diskuse
4. Závěr

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům:
Usnesení č.
26/ schváleno 7 hlasy určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
27/ schváleny 7 hlasy body programu
28/ schválen 7 hlasy návrh projektu trasy VO v Dražíči
29/ Schválen 7 hlasy záměr o koupi domu čp. 29 v Dražíči tj. par. č.11,
parc. č. 52, parc.č.53/1, parc.č. 53/2, parc. č. 318, a parc. č. 947 (les. poz.)
30/ Schváleno 7 hlasy povolení překopání silnice u čp.46 za účelem
rekonstrukce kanalizační přípojky .
31/ Schválen 7 hlasy pronájem obecní chaty na veř. táb.Lipovsko v
předem dohodnutých termínech.
32/ Schválena 7 hlasy žádost skautského oddílu Maják tj. povolení
provozování a možnost odběru vody z obecního hydrantu.
33/ Schválena 7 hlasy dohoda o spolupráci a morální podpoře mezi obcí
Dražíč a společností Zámek Mládí s.r.o.
34 Zamítnuta 7 hlasy nabídka na rekonstrukci VO ve Vranově z důvodů
vysokých nákladů.

Různé:
- Zájem o koupi nemovitosti čp.52 Dražíč -Chlum ze strany kupujícího
stále trvá.
- On-line mapový server Geosens se zatím pořizovat nebude, počká se až
po digitalizaci, na které je kvalita portálu závislá.
- Hospodaření v lesích v roce 2015: příjmy – 1 571 280,- Kč
výdaje- - 534 317,- Kč
Příspěvek (dotace) od KÚ ČB 20 880,-Kč
3. Diskuse –
Dotaz na pokračující práce na přehradě- přehrada je odbahněna, zednícké
práce jsou provedeny asi z poloviny. V přístím týdnu bude následovat
kontrolní den.
Dotaz na čištění požární nádrže v Karlově- z hlediska pož.ochrany nelze v
současné době nádrž vypustit (je vypuštěn rybník v Nepomuku i Mlačina).
Informace o možnosti vybudování vodovodu do Březí. - O této variantě se
zatím neuvažuje z hlediska vysokých nákladů a malého počtu zásobených
obyvatel.
Provedena oprava a údržba VO po celém katastru obce.
4. Závěr – Poděkování za účast
Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hodin

Za obec Dražíč: starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne 04.04.2016
Vyvěšeno dne: 04.04.2016

