Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 22.2.2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Žádost o odprodej pozemku
2b) IV. Nakladatelství s.r.o.- žádost o příspěvek na brožuru pro ČČK
2c) Nabídka firmy na přístroj k odvlhčení budovy
2d) Seznámení s výsledkem výběru k pořízení štěpkovače a kompostérů
2e) Přesunutí termínu veřejného zasedání
2f) Nástup jednoho zaměstnance přes úřad práce
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
8/ 2018 / 6 hlasy schváleni zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
9/ 2018/ 6 hlasy schválena žádost o odprodej parcely č. 1367/8 ve Vranově o výměře 120 m2.
Záměr na tento odprodej byl vyvěšen po dobu 15 dnů a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Záměr bude následně realizován podle místně obvyklých stanovených cen tj. Za 60,-Kč za 1 m2.
10/2 018 / 6 hlasy nebyla schválena žádost o fin.příspěvek pro ČCK na brožury „První pomoc.“
11/ 2018/ výsledkem hlasování 3 pro, 1 proti, 2 zdržel se hlasování nebyl schválen nákup přístroje
na odvlhčení budov k likvidaci vzlínavé vlhkosti. Celý problém byl zatím odsunut k získání dalších
poznatků a informací.
12/ 2018 / 6 hlasy schválena byl schválen výsledek výběru firmy na dodávku štěpkovače a
kompostérů. Zastupitelstvo obce schvaluje vítěznou firmu Elkoplast CZ s.r.o. jako dodavatele k
„Pořízení štěpkovače a kompostéru pro obec Dražíč.“
13/ 2018 hlasy schválen návrh na změnu termínu pravidelného konání zasedání Zastupitelstva
obce a to vždy na poslední čtvrtek v měsíci, pokud nebude určeno jinak.
14 /2018 6 hlasy schváleno přijetí do pracovního poměru nového zaměestnance od ÚP v Č.
Budějovicích na VPP od 01.3.2018 do 31.8.2018.
3. Diskuse - Různé:
Provozní záležitosti –
Požadavek výboru Vesnického spolku Dražíč na navýšení příspěvku na činnost. Bude předložena
žádost k projednání .
Druhá brigáda na stahování a pálení klestu v Chlumu – termín bude předem oznámen.
Pozvánka na Babský maškarní bál 24.2.2018, na oslavy dne žen a svátku Josefů 24.3.2018.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.
V Dražíči dne : 26.2.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 27.2.2018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 27.2.2018

