Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 29.11.2018 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) Žádost o finanční příspěvek Prevent 99
2b) Źádost o úpravu světel
2c) Žádost o dotaciv POV
2d) Źádost o dotaci- výzva MMR – oprava kaple ve Vranově
2e) Rozpočtový výhled 2020,2021,2022
2f) Návrh rozpočtu na rok 2019
2g) Rozpočtová změna č. 17/2018
2h) Kalkulace vodného, stočného na rok 2019
2ch) Žádost o prodej části pozemku – narovnání vlastnických vztahů
2i) Žádost o prodej pozemků – Společenství vlastníků bytového domu čp.28 v Dražíči
2j) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – stavební práce – Oprava přístřešku
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
21/2018- - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
22/2018 – 7 hlasy proti neschváleno poskytnutí finančního příspěvku pro z.ú. Prevent 99 na
odborné služby pro uživatele návykových látek, osoby závislé či závislostí ohrožené.
23/ 2018- 7 hlasy pro schválena výměna LED světel bílé barvy za barvu žlutou.
24/2018 - 7 hlasy pro schváleno podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na nákup
nového vyžínače trávy za traktor.
25/2018 - 7 hlasy pro schváleno podání žádosti o dotaci k MMR na- Oprava kaple ve Vranově.
26/ 2018 - 7 hlasy pro schváleno zveřejnění Rozpočtového výhledu na roky 2020,2021,2022
poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč pro Vesnický spolek Dražíč na činnost a
reprezentaci v roce 2018.
27/2018 - 7 hlasy pro schválen Návrh rozpočtu obce Dražíč na rok 2019. Návrh bude zveřejněn
po dobu 15 dnů na úřední desce obce a na elektronické úřední desce.
28/2018 - 7 hlasy pro schváleno provedení rozpočtového opatření č.17/2018 k 30.11.2018 .
29/2018 – 7 hlasy pro schválena Kalkulace ceny vodného a stočného pro kalendářní rok 2019.
Dražíč: cena pohyblivé složky vodné : 29,26 Kč za m3 ´+ pevná složka 500Kč/rok bez DPH.
Cena pohyblivé složky stočné : 19,93 Kč za m3 + pevná složka 430Kč/rok bez DPH.
Chrášťany: vodné : 21,18 Kč za m3 + 15% DPH.
30/2018 - 7 hlasy pro schválena žádost o záměr prodeje části pozemku parc.č.1732/1 k narovnání
pozemkových vztahů.
31/2018 – 7 hlasy schválen záměr prodeje pozemku parc.č.. 125/2 a pozemku pod bytovkou parc.č.
243.
32/2018 – 7 hlasy schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce – Oprava přístřešku.
Tímto Dodatkem č.1 se mění článek Smlouvy takto: Zahájení stavby říjen 2018. Dokončení
stavebních prací, předání a převzetí stavby do 30.12.2018. Nejzazší termín dokončení a předání
stavby je do 30.12.2018
3. Diskuse – Různé:
Zimní údržba silnic, vánoční stromky, kůrovcová kalamita – probíhající těžba...

4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 2100 hodin.
V Dražíči dne : 5.12.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 5.12..2018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 5.12.2018

