Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 29.3.2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva, jeden člen zastupitelstva omluven.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Návrh veřejnoprávní smlouvy – vyřizování přestupků – Město Týn nad Vltavou
2b) Dodatek č.16- svoz plastů – firma FCC České Budějovice s.r.o.
2c) Žádost o finanční dar – Vesnický spolek
2d) Zadání objednávky na zhotovení pasportu – odkup pozemků pod vodovodními vrty
2e) Zabezpečení vodoměrů
2f) Podání žádosti o dotaci na Oslavu 100 let výročí založení republiky spojenou s Dřevosocháním
2g) Provozní řád vodovodu - aktualizace
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
15/ 2018 / 6 hlasy schváleni zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
16/ 2018/ 6 hlasy schváleno podepsání Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestupkové
agendy. V souvislosti se zrušením přestupkové komise a jejím nahrazení saostatným referentem,
který bude řešit přestupky dle nového zákona č. 250/2016Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, dojede k podstatnému navýšení nákladů na činnost. Tento nový přestupkový zákon je
procesně složitější a zvyšuje náklady na tuto agendu. Za výkon přenesené povinnosti podle č. II.,
nové veřejnoprávní smlouvy bude platit obec Dražíč dohodnutou paušální částku ve výši 2 000,-Kč
za každý vyřízený přestupek městu Týn nad Vltavou.
17/2018 / 6 hlasy schváleno podepsání Dodatku č. 16 vztahující se ke svozu plastů. Vzhledem k
negativnímu vývoji na trhu s plasty se navyšuje cena za dotřídění směsných plastů od 01.04.2018 o
1000,-Kč/ t bez DPH. Cena za obsluhu/výsyp odpadových nádob zůstává na rok 2018 beze změn.
18/2018/ 6 hlasy schválena žádost Vesnického spolku Dražíč o poskytnutí finančního daru ve výši
20 000,-Kč na činnost a reprezentaci obce v roce 2018.
19/ 2018 / 6 hlasy schválena žádost Rybářského spolku o poskytnutí finančního daru na Rybářské
závody konané 5.května 2018 v částce 5000,- a na Rybářské závody konané na podzim v září 2018
v částce 5000,-Kč.
20/ 2018 6 hlasy schváleno zadání objednávky na vytvoření Pasportu vodovodních vrtů, který
bude podkladem pro žádost o odkoupení pozemků pod vrty, které jsou v současné době v majetku
státu Česká republika.
21 /2018 6 hlasy schváleno rozhodnutí o zabezpečení vodoměrů jejich uživatelem. Tzn. Dojde-li k
poškození vodoměru např. Mrazem, musí výměnu za nový vodoměr zaplatit jeho uživatel.
22/ 2018 6 hlasy pro schváleno podání žádosti o dotaci k oslavám 100. výročí založení republiky,
které bude spojeno s druhým ročníkem Dřevosochání v Dražíči.
23/ 2018 6 hlasy schváleno provedení aktualizace Provozního řádu vodovodu obce Dražíč.
3. Diskuse - Různé:
Provozní záležitosti –
Lesní hospodářství – dotaz zda pálit větve nebo štěpkovat,
Nástup dalších 2 zaměstnanců VPP od ÚP v Českých Budějovicích
Brigáda na betonování v objektu čp. 29 – sobota 7.4.2018
Pozvání na „Jarní úklid a vítání jara“ v sobotu 21. dubna od 08.30 hodin
Potřeba zálivky pro nově vysazené ovocné stsromky podél komunikace na Vranov
Poděkování starostky za pomoc – brigádu - spolkům i jednotlivým občanům

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

V Dražíči dne : 05.4..2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 05.04.2018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 05.04.2018

