Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 30.7.2015
od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dražíči.
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. informace starostky
2a/ Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene- přípojka Vranov
2b/ Návrh rozpočtového opatření č. 4
2c/ Veřejné osvětlení – informace
2d/ Rozhlas – výběrové řízení
2e/ Žádost o přednostní pronájem buňky v kempu Lipovsko
2f/ Přípojka vodovodu – rozšíření vodovodní sítě
2g/ Žádost o poskytnutí finančního daru Vesnickému spolku Dražíč
2h/ Žádost o poskytnutí finančního daru HC Draží
2ch/ Doplnění usnesení č. 54,61,85 – finanční příspěvky jsou schváleny jako finanční
dary. Doplnění usnesení č. 68 ze dne 26.3.2015.
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům:
Usnesení č.
101/ schválena 7 hlasy smlouva o sml. Budoucí o zřízení věcného břemene (500Kč)
za účlem zřízení a umístění přípojky kabelem ve Vranově.
102/ projednán a schválen 7 hlasy návrh rozpočtové změny č. 4/2015 k 31.7.2015
103/ schválen 7 hlasy postup plánované výměny veřejného osvětlení
104/ po obdržení tří nabídek bylo provedeno výběrové řízení na obnovu a výměnu
místního rozhlasu. Zastupitelstvem byla vybrána a schválena 7 hlasy nejvýhodnější
nabídka – firma Bártek – rozhlasy. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo.
105/ projednána a 7 hlasy schválena žádost o přednostní pronájem obecní obytné
buňky na dobu neurčitou v kempu Lipovsko.
106/ schváleno 7 hlasy rozšíření vodovodní sítě s pomocí vhodných dotačních titulů v
co nejkratší době.
107/ na základě projednané žádosti o finanční dar schváleno 7 hlasy poskytnutí
finančního daru ve výši 10 000,-Kč Vesnickému spolku Dražíč.
108/ na základě projednané žádosti o finanční dar schváleno 6 hlasy pro a 1 hlasem
proti poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,-Kč HC Dražíč.
109/ schváleno 7 hlasy doplnění usnesení č. 54, 61, 85 – projednání žádosti o finanční
dar jako poskytnutí finančního daru pro uvedené žadatele.
Doplněno usnesení č. 68 ze dne 26.3.2015- zastupitelstvo obce projednalo závěrečný
účet obce Dražíč za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením a to s výhradou.

3.Diskuse:
Dotazy ohledně přidělení dotací ze SFŽP – Agentury ochrany přírody.
Upozornění na velké zpoždění ohledně rozhodnutí o přidělení dotace.
Obavy z nedodržení termínu čerpání dotace, krátká doba na provedení jednotlivých
prací, jak u odbahnění tak i u oprav hrází:
Jednání o dotacích stále pokračují:
4. Závěr
Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne 04.08.2015
Vyvěšeno dne 04.08.2015

