Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 28.6.2018 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
2b) Nabídka – darování pozemku
2c) Smlouva o výpůjčce a darování- předávací protokol – k projektu „Pořízení štěpkovače a kompostérů pro
obec Dražíč“.
2d) Veřejné osvětlení – Dražíč za prodejnou
2e) Schválení rozpočtové změny č. 9
2f) Nabídka prodeje kaple ve Vranově
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
42/ 2018 / 7 hlasy schváleni ověřovatelé zápisu, zapisovatelka a program zasedání
43/ 2018/ 7 hlasy schváleno uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330049418/001 mezi
Obcí Dražíč a E.ON Distribuce. Jedná se o pozemky parc.č. 1686/1, 1732/1 v kat.úz. Dražíč, kde je umístěna
distribuční soustava - nové kabelové vedení NN, kabeslové skříně a uzemnění na pozemcích obce. Věcné
břemeno se podle Smlouvy zřizuje úplatně. Jednorázová úhrada se sjednává ve výši 9100,-- Kč bez DPH. K
této částce bude připočítána paltná sazba DPH:
44/ 2018 / 7 hlasy schválena nabídka k darování části pozemku parcelní číslo 489/15 v kat.út. Dražíč, na
kterém je v reálu vybudována místní komunikace. Po zaměření pozemku, které zajistí obec dojde k podpisu
darovací smlouvy a vkladu na katastrální úřad.
45/2018/ 7 hlasy schváleno znění Smlouvy o výpůjčce a darování. Předmětem smlouvy je zahradní
kompostér, který slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Půjčitel (obec
Dražíč) je oprávněným vlastníkem kompostéru tytu KOMP 1200 o objemu 1176 L. Kompostér byl pořízen
za finanční podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí v rámci projektu „Pořízení štěpkovače a
kompostérů pro obec Dražíč.“ Celkové způsobilé výdaje jsou 934 120,--Kč. Z toho podíl obce je 140 118,Kč. Kompostér je poskytnut vypůjčiteli zdarma. O předání a převzetí kompostéru bude sepsán předávací
protokol. Podpisem předávacího protokolu potvrdí smluvní strany předání a převzetí kompostéru. Tato
smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Půjčitel se
zavezuje dnem následujícím po uplynutí doby výpůjčky stanovené v článku II. Této smlouvy, darovat
předmět smlouvy, dle článku I a vypůjčitel se zavazuje tento dar převzít.
46/ 2018 / 7 hlasy schválena realizace stavby“Dražíč za prodejnou“: NN úprava vedení 1040010402, kterou
bude provádět firma Elmoz Czech, s.r.o. Zároveň bude přiložen kabesl VO a vyměněny sloupy a světla VO.
Bude se jednat o náhradu rušeného VO v rámci náhrady vzdušného distribučního vedení NN O.on zemními
kabely. Stavbu VO bude ralizovat firma Marka Machaly na základě projektové dokumentace .
47/ 2018 7 hlasy schváleno provedení úhrady faktury za štěpkovač, kompostéry a kontejner na textil v
částce 837 320,--Kč s následným provedením rozpočtové změny č. 9/2018 v měsíci červenci. Úhrada bude
provedena 16.7.2018
Různé: Kaple ve Vranově je je nabídnuta k prodeji. Majitel dostává různé nabídky, ale zájemci mají v
úmyslu kapli přestavět a využívat ji k jiným účelům, např. k rekreaci, případně zbourat a postavit na jejím
místě úplně jinou stavbu. Protože je zájem o zachování této památky,byla kaple na základě ústního jednání
nabídnuta obci přednostně ke koupi za cenu 500 000,--Kč. Do jednání také vstoupil sponzor, který nabízí
částku 100 000,- s tím, že obec tuto památku odkoupí. Výsledná cena pro obec by tedy byla v současné
chvíli 400 000,--Kč. Zastupitelstvo zatím nerozhodlo a dává možnost všem občanům vyjádřit svůj názor,
zda kapli koupit a zachovat hodnotu pro obec anebo od koupi odstoupit.
3. Diskuse
Příprava pozvánky na oslavu 100 let založení republiky a ukončení dřevosochání, organizační záležitosti,
zajištění atd.

4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

V Dražíči dne : 28.6.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 4.7.2018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 04.07.2018

