Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne
30.10.2015 od 19.00hodin v zasedací místnosti obce Dražíč.
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace starostky:
2a) - veřejné osvětlení, úprava distribuční sítě
2b)- odkup pozemků
2c)- hřiště/Nadace ČEZ – poskytnutá dotace
2d)- žádost o prodej obec pozemku
2e)- rozpočtové opatření č. 7
2f)- LSPP Týn nad Vltavou- výše příspěvku
2g)- hospodaření v lesích
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
121/ Nabídka nového veř.osvět. se zpracovává, zatím není k dispozici.
- V části obce „Na Poustkách“ dojde k úpravě distribuční sítě.Firma E-on
umožní uložení kabelu VO do výkopu při úpravě. Schváleno 7 hlasy.
122/ Obec má zájem o odkup všech podílů parcely č. 489/16 v zájmu
výhledového plánování rozvoje obce a zjednodušení řešení jednání. Záměr
odkoupení všech podílů schválen 7 hlasy.
123/ Obec získala dotaci od Nadace ČEZ ve výši 40 000,-Kč na zvýšení
oplocení multifunkčního hřiště. Byly rozeslány žádosti o nabídku k provedení
těchto prací, z kterých bude vybrán zhotovitel této zakázky. Schváleno 7 hlasy.
124/ Pan D.S. žádá o odkoupení části obec.pozemku – parc.č. 49 v Dražíči. Po
konkrétní domluvě,geometrickém zaměření a vytyčení dané části se 7 hlasy
schvaluje záměr tohoto prodeje.
125/ Projednán návrh rozpočtové změny č. 7/2015 a schváleno 7 hlasy
rozpočtové opatření č.7 k 31.10.2015.
126/ Schválena 7 hlasy smlouva o poskytnutí dotace na činnost LPS(lékařské
pohotovostní služby) v Týně nad Vlt. ve výši 4000,-Kč.
127/ Schválen 7hlasy průběh a postup prací v lese – těžba kůrovcového a
polomového dřeva, výsadba stromků(smrk cca 1000ks), mazání proti okusu.
128/ Schválen 7 hlasy zapsání adresy do veřejného rejstříku - sídla
Mysliveckého spolku Chlum Dražíč, IČ 60082283 na adrese Dražíč čp.57.
4. Diskuse: Poděkování za práci p. Milanu Suchanovi
5. Závěr: Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Za obec Dražíč: starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne 05.11.2015, Vyvěšeno dne 06.11.2015

