Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 30.9.2016
od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dražíči.
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva, 1 člen zast.omluven
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. informace starostky
2a/ Záměr - smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene – umístění
distribuč.zařízení „NN úprava vedení:Dražíč za prodejnou“
2b/ Rybníky Vranov – zpracování žádosti o dotace
2c/ Darovací smlouva pro JČ kraj- parc.č.1740/2-77m2- propustek Nepomuk
2d/ Výsadba ovocných stromů – alej k Vranovu
2e/ Zpracování projektu a žádosti na opravu lesní cesty v rámci dotací
2f/ Rozpočtová změna č. 7
2g/ Úřad práce – prodloužení pracovního poměru zaměstnancům
2h/ Pořízení změny č.1 územního plánu Dražíč
2ch/Různé – Nabídka – koupě lesa
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům:
Usnesení č.:
79/ schválen 6 hlasy program zasedání, zapisovatelka a ověřovatelé zápisu.
80/ schválena6 hlasy Žádost o uzavření smlouvy o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene -souhlas s umístěním distribučního zařízení „NN úprava vedení:Dražíč za
prodejnou s tím, že bude přiložen kabel VO pro obec a trasa vedení uvedena do
původního stavu.
81/ schváleno 6 hlasy zadání zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o
dotace na odbahnění a opravu rybníků ve Vranově.
82/ schválen 6 hlasy záměr podepsání darovací smlouvy pro Jihočeský kraj týkající
se parc. č. 1740/2 o výměře 77m2 – propustek v Nepomuku.
83/ schváleno 6 hlasy provedení výsadby ovocných stromů podél komunikace na
Vranov, podle předem schváleného projektu a se zapojením občanů do výsadbových
prací.
84/ schválení 6 hlasy zadání vypracování projektu a podání žádosti na opravu lesních
cest v Chlumu z dotačního titulu.
85/schválen 6 hlasy projednaný návrh rozpočtového opatření č. 7/2016 a schválení 6
hlasy rozpočtové změny č. 7 k 30.9.2016.
86/ Schváleny žádosti o prodloužení pracovního poměru zaměstnancům od úřadu
práce.
87/ schváleno 6 hlasy - pořízení změny č.1 územního plánu Dražíč (dále též jen
„změna“) dle §6 odst.5 písm.f) a § 44 písm.a), d) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební
zákon“), jelikož je pořízení změny č.1 výhradní potřebou navrhovatelů, je podmínkou

zařazení návrhu na pořízení změny do řešení změny č. 1 územního plánu uhrazení
nákladů na zpracování a na mapové podklady změny č. 1 navrhovateli (dle §45 odst.4
stavebního zákona).
- starostku obce dle § 6 odst.5 písm.f) stavebního zákona, jako zastupitele, který
bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. § 47
odst.1 a odst. 4, § 53 odst.1 stavebního zákona) během pořizování změny.
Různé: Obci byla nabídnuta možnost koupě lesa v k.ú.Dražíč. Zastupitelstvo zvažuje
tuto nabídku a na příštím zasedání rozhodne o výsledku.
3.Diskuse:
Pozvání na rybářské závody v sobotu 1.října
Pozvání na návštěvu Informačního centra JE Temelín v neděli 2.října
Připomenutí voleb
Pozvání na Drakiádu v sobotu 8.října
Pozvání na Setkání důchodců v sobotu 22.října od 14.00 hodin
4. Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným za účast a jednání bylo ukončeno ve 21.30
hodin.
Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová
V Dražíči dne 7.10.2016
Vyvěšeno dne 7.10.2016

