Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne
29.07.2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč.
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva, 1 člen zast. omluven
Program:
1. Zahájení, schválení programu,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace starostky:
2a) – Rozpočtová změna č. 5
2b)- Stanovisko vlastníka pozemků (obec) k odstranění větví – E-on
2c)- Žádosti o poskytnutí finančního daru v roce 2016
2d)- Zápis o poškození komunikace v Nepomuku
2e)- Veřejná vyhláška – Pozemková úprava v katastrálním území Dražíč
2f)- Různé – návrh prodeje auta Kia Pregio
- řešení vypínání zvonění v Karlově
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
59/ Schválena 6 hlasy zapisovatelka a ověřovatelé zápisu
60/ Schválen 6 hlasy program jednání
61/ Schválen 6 hlasy návrh rozpočtového opatření č.5/2016 k 31.7.2016.
62/ Schváleno 6 hlasy stanovisko obce k odstranění stromoví a porostů
ohrožujících nadzemní vedení k distribuci elektřiny s tím, že obec požaduje
celkové odklizení větví a dřevin.
63/ Schváleny 6 hlasy Žádosti o poskytnutí finančního daru v roce 2016 pro
spolky –A) Vesnický spolek Dražíč – 10 000,-Kč, B) SDH Dražíč – 30 000,-Kč,
C) Včelařský spolek – 4 000,-Kč.
64/ Schválen 6 hlasy postup řešení k dosažení finančního vyrovnání za
poškození místní komunikace v Nepomuku v důsledku nadměrného zatížení a
to při kácení respektive odvozu dřeva kamióny.
65/ Schválena 6 hlasy Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o
komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Dražíč.
66/ Schválen 6 hlasy návrh prodeje auta Kia Pregio, s tím že se pokusíme
sehnat jiné vozidlo v lepším tech. stavu.
Různé- řešení vypínání zvonu v Karlově. Jednání bude pokračovat, ale
zastupitelstvo nesouhlasí s variantou vypínání. Hlas zvonu na vesnici patří!
Diskuse- práce v lese – ožínání, úklidové práce a sečení trávy
- výhledový záměr využití nemovitosti čp. 29
Závěr- Poděkování všem za účast – jednání bylo ukončeno ve 21.30hodin.
Za obec Dražíč: starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne 2.8.2016 , Vyvěšeno dne : 02.08.2016
Sejmuto dne:

