Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 29. 07. 2021 od
20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč (dále též jako zastupitelstvo), bylo zahájeno v 20.00
hodin p, Ing. Vojtěchem Horákem, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech
členů zastupitelstva, tak že zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomno:
Omluven:

6 členů zastupitelstva
1 (p. František Horák)

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Jaroslava Prosa.
Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Jaroslava Prosa.
Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou a program jednání veřejného zasedání.
Schválení programu:
__________________
Zpráva o uplatňování ÚP (územního plánu)
Nákup podílů z pozemků obcí Bernartice, Slabčice, Chrášťany
Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Intem
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 35 bylo schváleno
1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE pí. STAROSTKY
_____________________________
Návrh usnesení:
_______________________
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP DRAŽÍČ
_______________________________________
Obsah zprávy vychází z ustanovení § 15 vyhlášky č /2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ vyhláška „).
Na základě výsledků projednávání, byla zpráva upravena a je předkládána ke schválení.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Zprávu o uplatňování ÚP obce Dražíč.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 36 bylo schváleno
Návrh usnesení:
_______________________
NÁKUP PODÍLŮ Z POZEMKŮ – Bernartice, Slabčice, Chrášťany
___________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nákup podílů pozemků od obcí Bernartice, Slabčice,
Chrášťany, dle jednotlivých kupních smluv. Parcelní čísla pozemků:1668/2, 1654/5, 1643/2 a
1644/2..
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 37 bylo schváleno
Návrh usnesení:
_______________________
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
___________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na: Rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci Dražíč. Dodatek č. 1 na změnu termínu. Zhotovitel provede dílo
nejpozději do 29. 10. 2021. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti tak, jak jsou uvedeny ve
smlouvě o dílo
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 38 bylo schváleno
3. USNESENÍ (součást každého, jednotlivě projednávaného usnesení)
_____________
4. DISKUSE:
_______________
Soutěž o nejlepšího utopence se koná v sobotu 7. srpna 2021.
Brigáda – hasiči, ale i ostatní občané, odstranění střešní krytiny z hasičárny v Dražíči dne 22.
srpna 2021 odpoledne.
Soutěž „ Dračích lodí „ v Týně nad Vltavou, za účasti soutěžní posádky dračí lodě z obce
Dražíč se bude konat 21. srpna 2021.
Slavnostní otevření kaple ve Vranově je naplánováno na 2. října 2021.

Provozní záležitosti – rekonstrukce podlahy v sále, nová elektroinstalace, výměna vrat u
hasičárny, rekonstrukce krovu a nová střešní krytina na hasičárně v Dražíči, oprava požární
nádrže v Dražíči, rekonstrukce veřejného osvětlení, nové sloupy a světla kabel veřejného
osvětlení, který je přikládán do výkopů prováděných firmou, která ukládá vedení elektřiny do
země, nové armatury ve vodojemu atd., jsou rozpracované projekty, akce, které musí být
ukončeny do konce roku 2021.
Upozornění na velký objem odpadů, hlavně plastů a skla!
Nutnost vrátit kontejner na místo popelnice na sklo – Dražíč nahoře u rybníka.
Pozvánka pro všechny občany na akce pořádané obcí,
5. ZÁVÉR:
_________________
Závěrem poděkovala paní starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve
21.00 hodin.
Zapsala: pí. Jana Bambasová
Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář
p. Jaroslav Pros

Za obec Dražíč: starostka pí. Alena Dědičová

------------------------------------------------------------------

----------------------------------

