Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 28.04.2017 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) Příprava k realizaci akce Prodloužení vodovodu v Dražíči-zadání výběru
dodavatele
2b) Rekonstrukce lesní cesty v Chlumu – zadání výběru dodavatele
2c) Žádost o pořízení územní studie – parcela p.č. 114/6
2d) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017
2e) Cena vodného a stočného
Různé – úřad práce, májové oslavy, SÚS České Budějovice, správce kempu
Lipovsko
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
19/ 7 hlasy schváleni zapisovatel, ověřovatelé zápisu a schválen program jednání
20/ 7 hlasy schváleno provedení výběru dodavatele k prodloužení vodovodu firmou CZ
PROFI-SERVIS s.r.o. Budou přímo osloveny 3 stavební firmy, které jsou na základě
zkušeností administrátora garantem bezchybného provedení: Š+H Bohunice, Stavimperk
s.r.o, Hydro&kov Třeboň. Administrátor vypracuje Výzvu k podání nabídek společně se
závaznou Smlouvou o dílo (SOD) a osloví dne 16.5.2017 dodavatele přímým dopisem,
lhůta na prodání nabídek je do 30.5.2017 do 10.30 hod.
21/ 7 hlasy schváleno provedení výběru dodavatele firmou UNIVERSAL SOLUTION
s.r.o. na rekonstrukci lesní cesty v Chlumu. Osloveny budou firmy Š+H Bohunice,
Lesostavby Třeboň, Hydro&kov Třeboň, Dřevotvar Chýnov, Swietelsky Tábor.
Administrátor vypracuje Výzvu k podání nabídek a osloví dodavatele přímým dopisem.
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek se uskuteční dne 25. 05. 2017 v sídle
kontaktní osoby zadavatele v 10,00 hod. písemně .
22/ 7 hlasy schváleno podání žádosti o zpracování Územní studie na parcely p.č. 114/6 ,
p.č. 114/40 a p.č. 114/23 v k.ú. Dražíč na MěÚ v Týně nad Vltavou.
23/ 7 hlasy schválen projednaný návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 k 30.4.2017.
24/ 7 hlasy schválena Kalkulace cen vodného a stočného od 01.04.2017:
cena vodného : 26,45 Kč bez DPH
cena stočného: 20,00 Kč bez DPH
25/ 7 hlasy schválena projektová dokumentace k VO Dražíč za prodejnou.
26/ 6 hlasy pro a 1 hlasem proti schváleno přijetí pracovníka, který bude vykonávat
pomocné práce při údržbě vodovodního a kanalizačního řadu, úklid veřej. prostranství apod.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.5.2017 do 30.4.2018.
Různé : Dotazy a řešení situací ohledně provozování vodovodu a kanalizace.
Májové oslavy ve Vranově se budou konat 8.5.2017 od 14.00 hodin.

SÚS Písek ukončila činnost v katastru obce Dražíč . Novou správu a údržbu silnic bude
provádět SÚS České Budějovice resp. středisko Týn nad Vltavou.
Správcem tábořiště Lipovsko bude od 1.5.2017 pan Stanislav Fejfar.
3.Diskuse:
Upozornění na obšírnější zpracování zápisu jednotlivých usnesení, na nedostatky týkající se
sběrného místa, na nevhodně zabezpečené řezivo.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast a jednání bylo ukončeno ve 22.00
hodin.

V Dražíči dne : 05.05.2017

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

