Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 30.01.2018 od 19.00 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) Dopis Odpadové asociace
2b) Žádost o odprodej pozemku
2c) Stanovení ceny pozemků v katastru obce - prodej
2d) Úprava odměny
2e) Propůjčení svítidel veřejného osvětlení na zkoušku
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
1/ 2018 / 7 hlasy schváleni zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
2/2018/ 7 hlasy schváleno usnesení s tím, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s novelizacemi zákona
o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství.
Zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního
návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v
úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství.
3/2018 / 7 hlasy neschválen prodej části pozemku parc.č. 821.
4/2018/ 7 hlasy schválen záměr pronájmu pozemku p.č. 821 (cca 80 m2)
5/2018 / 7 hlasy schválena cena pozemků v místě obvyklá za účelem převodu pozemků prodejem,
koupí nebo směnou ve výši 30,00 Kč za 1m2 pro trvale bydlící občany, 60,00 Kčza 1m2 pro
ostatní. V rekreační oblasti 100,00 Kč za 1m2.p
6/2018 7 hlasy neschválena žádost o úpravu měsíční odměny podle dohody o provedení práce.
7/2018 7 hlasy schválena možnost propůjčení svítidel veřejného osvětlení v rámci zkušebního
provozu.
3. Diskuse - Různé:
Provozní záležitosti –
Propustek v Nepomuku - Na Pohodnici – nutná oprava. Ořezání okrajových větví stromů podél
komunikace z Nepomuku – Na Pohodnici z důvodu bezpečného průjezdu popelářského vozu.
Oznámení o získání dotace na domácí kompostéry a štěpkovač, bude následovat výběr.řízení
Dotaz na průběh prací pro probační a mediační službu.
Požadovaná oprava přístupové cesty v obci.
Lesní hospodářství – nutnost pálení větví a klestu, stavění oplocenek a následné sázení stromků.
Lýkožrout smrkový silně poškozuje lesní porosty.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.
V Dražíči dne : 2.2.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.

