Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne
29.01.2016 od 19.00hodin 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) – Multifunkční hřiště – výběrové řízení na zvýšení sítí
2b)- E-on další etapa uložení kabelového vedení do země
2c)- projednání prodeje části parcely č. 1732/1
2d)- projednání rozšíření prodeje(o cca 14m2) části parcely ve Vranově
2e)- převaděč signálu pro místní rozhlas – pokrytí obcí Vranov, Březí
2f)- prodej nemovitosti č.52 podle znaleckého posudku
2g)- nájemní smlouva T-Mobile
2h) provedení pasportizace VO Vranov
2ch) výběrové řízení TDI – „odbah. a oprava vod. nádrží po povodni“
2i) zrušení pevné telefonní stanice na OÚ Dražíč
2j) odstoupení obce Dražíč ze společnosti „Zámek mládí s.r.o.“
2k) projednání příspěvku obce na kotlíkové dotace
2l) seznam osob nahlášených na Krajs.voj.vel. pro případ krizových situací
2m) žádost o dotaci z Nadace ČEZ – oranžová alej – výsadba stromů
3. Diskuse – dopis senátora ing. Tomáše Jirsy, poděkování za zimní údržbu
- provoz. záležitosti – závory v lesích, odbahnění apod
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
1/ Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
2/ Schválení programu
3/ Schválena 6 hlasy pro a 1 hlasem proti firma Ploty z drátu k zakázce
navýšení sítí u hřiště. Výběrové řízení proběhlo z nabídky tří firem.
4/ Schválena 7 hlasy změna uložení el.kabele do země v lokalitě Na Poustkách,
s možností přiložení kabelu VO do výkopu.
.
5/ Schválen 7 hlasy prodej pozemku - vjezd k nemovitosti čp.10 za cenu v
místě obvyklou tzn. 10,-Kč za 1m2- podle přiloženého geometrického plánu.
6/ Schválena7 hlasy doplňující žádost a záměr prodeje části pozemku
(cca14m2) ve Vranově, po předložení geometrického plánu.
7/ Schválena 6 hlasy pro a 1hlas se zdržel – instalace převaděče signálu
místního rozhlasu pro obce Vranov a Březí
8/ Schválen 7 hlasy prodej nemovitosti č.52 podle předloženého znaleckého
posudku. Smlouva o prodeji může být sepsána po zaměření geometrickým
plánem, který si nechá vyhotovit kupující.
9/ 7 hlasy schválena nájemní smlouva s T-Mobile platná od 1.1.2016.

10/ 7 hlasy schválen záměr provedení pasportizace VO v obci Vranov.
11/ Schválen 7 hlasy výsledek výběrového řízení na technický dozor investora
na akci „Odbahnění a opravy vodních děl po povodni“. Vybrána firma
Investorská-inženýrská, projektová a stavební činnost ing. Vilém Šedivý
z Veselí nad Lužnicí.
12/ Výsledkem 5 hlasů pro, 1hlas proti, 1 se zdržel hlasování bylo schváleno
zrušení pevné telefonní stanice v kanceláři obce Dražíč k 1.3.2016.
Kontaktním číslem bude tf.č.: 724 189 408.
13/ 7 hlasy schválen záměr obce Dražíč vystoupit ze společnosti „Zámek
Mládí s.r.o.“
14/ Neschválen 7 hlasy příspěvek obce na kotlíkové dotace pro jednotlivé
žadatele.
15 / Schválen 7 hlasy seznam osob pro Krajs.vojens.velitelství, které v případě
ohrožení budou zajišťovat pomoc v obci (JSDH,apod.).
16/ 7 hlasy schválen záměr zažádat o dotaci z Nadace ČEZ o výsadbu stromů –
Oranžová alej.
4. Diskuse: Poděkování za zimní údržbu silnic
- provozní záležitosti – závory v lesích, odbahnění...
5. Závěr: Poděkování za účast, jednání ukončeno ve 20.30 hodin.
Za obec Dražíč: starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne 05.02.2016 Vyvěšeno dne : 05.02.2016
Sejmuto dne : 23.02.2016

