Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 20.12.2018 od 19 .00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 5 členů zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Rozpočtový výhled na roky 2020,2021,2022
2b) Rozpočet obce Dražíč na rok 2019
2c) Rozpočtová změna č. 18/2018 k 31.12.2018
2d) Termín provedení inventur
2e) Žádost o prodej části pozemku ve Vranově
2f) Schválení prodeje pozemku pod bytovkou
2g) Žádost o dotaci na čp. 29 – komunitní centrum
2h) Výplata mezd za měsíc prosinec do 31.12.2018
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
31/2018- - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
32/2018 – 7 hlasy pro schválen Rozpočtový výhled na roky 2020,2021,2022.
33/ 2018- 7 hlasy pro schválen Rozpočet obce Dražíč na rok 2019.
34/2018 - 7 hlasy pro schválena výplata mezd za měsíc prosinec do konce roku 2018.
35/2018 - 7 hlasy pro schválen Příkaz k provedení inventarizace od 30.12.2018 do 15.01.2019
36/ 2018 - 7 hlasy pro schválena Rozpočtová změna č. 18/2018 k 31.12.2018
37/2018 - 6 hlasy pro 1 hlas zdržel se hlasování schválen záměr prodeje části pozemku ve
Vranově .
38/2018 - 7 hlasy pro schválen prodej pozemku pod bytovkou za cenu 30,00 Kč za 1m2.
39/2018 – 7 hlasy pro schválen záměr zpracování a podání žádosti o dotaci na opravu technického
zázemí,změnu v užívání maštalí na parcele parc.č. st.11 čp.29. Změna v úžívání se týká výstavby
komunitního centra – knihovna, místnosti s Internetem, společenská místnost pro setkávání občanů
– spolky obce, matky s dětmi, senioři…
3. Diskuse – Různé:
Tříkrálová sbírka, Poděkování za spolupráci obce a SDH.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin.

V Dražíči dne : 27.12.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 27.12..2018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 27.12.2018

