Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 28.2.2019 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) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - Eon
2b) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
2c) Doplnění Povodňové komise
2d) Žádost o dotaci ZJ SDH obce Dražíč – dovybavení zásahové jednotky
2e) Rozpočtová změna č. 1/2019
2f) Kemp Lipovsko – dodržování provozního řádu
2g) Zájezd do Aquaparku Praha – Vesnický spolek
2h) Oprava čekáren u autobusových zastávek
2ch) Oprava lesní cesty v Chlumu, žádost o součinnost a finanční spolupráci s ostatními vlastníky
Různé – modernizace křižovatky silnic II.třídy,
JETE Temelín - Oranžový rok – schválení žádosti,
kontrola ČIŽP v obecních lesích,
nákup traktoru, podání žádosti o dotaci na opravu kaple ve Vranově
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
9/2019- - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
10/2019 – 7 hlasy pro schválena smlouva o zřízení věcného břemene s energet.společ.E.on k
uložení NN kabelů stavby za prodejnou. VB se zřizuje úplatně, jednorázová náhrada se sjednává ve
výši 3 880,-Kč bez DPH.
11/ 2019- 7 hlasy pro schválen Závěrečný účet obce Dražíč za rok 2018 a Účetní závěrku za rok
2018 (viz.Protokol).Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do
31.3.2020.Závěrečný účet obce Dražíč byl zveřejněn elektronicky na úřední desce a také na úřední
desce obce Dražíč po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v Zastupitelstvu obce Dražíč a nebylo k
němu vzneseno žádných připomínek. Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Dražíč a rok 2018 je
i Zpráva o přezkoumávání hospodaření obce Dražíč za rok 2018.
12/2019 - 7 hlasy pro schváleno doplnění povodňové komise místostarostou obce.
13/2019 - 7 hlasy pro schváleno podání žádosti o dotaci ke KÚ Jihočeského kraje na dovybavení
zásahové jednotky SDH Dražíč.
14/ 2019 - 7 hlasy pro schválena Rozpočtová změna č. 1/2019 k 28.2.2019
15/ 2019 - 7 hlasy pro schváleno opatření na zvýšenou kontrolu a dodržování Provozního řádu v
kempu Lipovsko, zvlástě v době po ukončení provozu, po opuštění jednotlivých stanovacích míst.
16/2019 - 7 hlasy pro schválena spoluúčast obce na zájezdu do Aquaparku v Čestlicích dne 6.dubna
2019 s odjezdem v 8:00 hodin z návsi v Dražíči.
17/2019 – 7 hlasy pro schválen návrh na úklid a zvláště opravu čekáren v katastru obce.
18/2019 - 7 hlasy pro schválen záměr o spolupráci na prozatímní částečné opravě lesní cesty v
Chlumu a spoluúčasti úhrady finančních prostředků k obci Slabčice.
3. Diskuse – Různé:
Zastupitelstvo obce zvažuje nákup traktoru.
Modernizace křižovatky silnic II/105 II/135 a problém autobusových zastávek.
Schválení žádosti o reklamní plnění v rámci projektu Oranžový rok – obec obdrží částku 35000,-Kč.
V lesích byla provedena kontrola ČIŽP, která doporučila pokračování v těžbě a zalesňování.
Žádost o dotaci na opravu kaple ve Vranově byla podána.

4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin.
V Dražíči dne : 5.3.2019

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 5.3.2019
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 5.3.2019

