Obec Dražíč 57, IČ 00249637, 375 01 Týn nad Vltavou

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne
30.4.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obce.
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitesltva.
Program:
1.Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Informace starostky
a) výběrové řízení – obecní rozhlas
b) Žádost MěÚ Týn nad Vlt. - příspěvek obce na LSPP
c) Návrh rozpočtového opatření č. 1/20215
d) Žádost o příspěvek na činnost ZO ČSV Slabčice
e) Optimalizace energie- úprava smlouvy E-on.
f) Pietní akt k 70. výročí ukončení druhé světové války
3. Diskuse
4. Závěr

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům:
usnesení č:
82/ Schváleno 7 hlasy - provedení výběrového řízení na obecní rozhlas. Schválena
firma Bártek-rozhlasy z Valašského Meziříčí , jako nejvýhodnější a nejlevnější
nabídka.
83/ Projednání žádosti MěÚ Týn nad Vltavou na příspěvek na LSPP ve výši 9 378 ,Kč, který by měla zaplatit obec Dražíč. ( za ošetření 26 osob z Dražíče tj. 1% z
celkově požadované částky 937 833,-Kč, kterou platí MěÚ Týn nad Vltavou, jako
zřizovatel LSPP.) Zatím nebylo schváleno.
84/ Projednán návrh rozpočtové změny č. 1/2015 a schváleno 7 hlasy rozpočtové
opatření č.1 k 30.04.2015.
85/ Schválen 7 hlasy finanční příspěvek – dar ve výši 3000,-Kč na činnost ZO ČSV
Slabčice.
86/ Po optimalizaci ceny za energie od E-on rozhodnuto, že obec zůstává i nadále
odběratelem energie od E-on a schváleno 7 hlasy podepsání smlouvy s touto firmou
do konce roku 2017.
3 .Diskuse
Pozvánka na pietní akt v obci Dražíč, hřbitov ve Vranově dne 9.května 2015 od 14.00
hodin. Připomínka 70. výročí osvobození Československa, položení kytic k uctění
památky padlých u památníků v Dražíči a ve Vranově. (Odhalení sochy Rudoarmějce
s dívkou přímo na hřbitově)
Závěr: Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin
Za obec Dražíč: starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne 07.04.2015
Vyvěšeno dne: 10.04.2015
Sejmuto:

