Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 30.09.2021 od
20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč (dále též jako zastupitelstvo), bylo zahájeno ve 20.00
hodin p, Františkem 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. Ing. Vojtěch Horák)

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Lenku Královou a p. Karla Koláře.
Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu pí. Lenku Královou a Karla Koláře.
Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou a program jednání veřejného zasedání.
Schválení programu:
__________________
Žádost - Prevent
Žádost pí. Bečvářové
Žádost o poražení stromů
Nákup tiskárny
Různé
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 45 bylo schváleno
1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE pí. STAROSTKY
________________________________________
Návrh usnesení:
______________
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE - PREVENT
____________________________________________________
Neziskové sdružení Prevent, žádá obec Dražíč o finanční příspěvek na činnost .
Jedná se o pomoc lidem, závislým na návykových a psychotropních látkách.
V minulých letech obec toto sdružení již podpořila, letos tuto žádost zastupitelstvo
neschválilo.
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti
6
Zdržel se:
0
Usnesení č. 46 nebylo schváleno.

Návrh usnesení:
__________________________
ŽÁDOST pí. MARIE BEČVÁŘOVÉ
_______________________________________
Paní Marie Bečvářová žádá o rozšíření komunikace před jejím domem ve Vranově.
Žádost bude předána na Odbor dopravy do Týna nad Vltavou, jednání bude pokračovat.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje postoupení žádosti Odboru dopravy v Týně nad Vltavou.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 47 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
__________________________
ŽÁDOST O PORAŽENÍ STROMŮ – lip u špejcharu ( směr Nepomuk )
_____________________________________________________________
Paní Dana Sýkorová žádá Obecní úřad Dražíč o povolení k pokácení dvou vzrostlých stromů
– lip v obci Dražíč, rostoucích v blízkosti domu čp. 63 a špejcharu.
Zastupitelstvo obce Dražíč si nejdříve nechá vypracovat posudek od dendrologa a na jeho
základě, poté rozhodne o možném zkrácení větví, případně vydá OÚ povolení k pokácení
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje vypracování posudku od dendrologa.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 48 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
__________________________
NÁKUP NOVÉ TISKÁRNY
_________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nákup nové tiskárny.
Stávající tiskárna je již nevyhovující, tisk není kvalitní, stálé problémy s vytištěním
požadovaných dokumentů.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

Usnesení č. 49 nebylo schváleno.
3. USNESENÍ (součást každého, jednotlivě projednávaného usnesení)
_____________
Připravované akce:
Slavnost ve Vranově

2. října 2021

0

Drakiáda
16. října 2021
Setkání seniorů
23. října 2021
Všichni občané jsou srdečně zváni!
4. DISKUSE:
_______________
Do diskuse se přihlásil p. Jaroslav Pros, který vysvětlil důvody svého ukončení pracovního
poměru dohodou.
Pan Ladislav Kozibrátka podpořil svého kamaráda pana Jaroslava Prosa, dále pak vyslovil
nespokojenost s rozhodnutím Zastupitelstva obce Dražíč, ohledně zrušení ranního zvonění
v Karlově.
Nesouhlasí s tím, že se ustupuje chalupářům, kteří požadovali zrušení ranního zvonění.
Téma ranního zvonění považujeme za uzavřené a nebudeme se k němu více vracet!
Paní Šárka Vachutová se dotazovala na to zda –li, má obec zpoplatněné kopírování
dokumentů pro občany. Tato služba je pro občany zdarma! Zatím se nic v tomto směru
nemění! Jedná se o minimum kopírovaných dokumentů, které občanům rádi zkopírujeme!
Dále paní Vachutová sdělila informace, které získala na Stavebním úřadu v Týně nad Vltavou.
Tato informace byla směřována na paní starostku, která jí odpověděla a vysvětlila!
Pan Ladislav Kozibrátka slovně napadl paní zastupitelku Lenku Královou, ohledně
pořádaných akcí atd. Výčitky, emoce a ne přiliž vhodné chování ze strany pana Kozibrátky
nebyly na místě. Pan místostarosta František Horák měl připomínky k účasti obce Dražíč na
soutěži Dračích lodí v Týně nad Vltavou. Startovné 10 000,-- Kč., mohlo prý být využito
jinak, hospodárněji!
Posádka obce Dražíč získala v soutěži městysů a obcí na Dračích lodích 3. místo a vzorně
reprezentovala svoji obec! Děkujeme za vzornou reprezentaci.
Dalším diskutujícím byla paní zastupitelka Hana Dvořáková, podpořila pí. Lenku Královou
předsedkyni Vesnického spolku, ohledně pořádaných akcí.
Nový zastupitel pan František Matoušek trvá na přezkoumání kupní smlouvy uzavřené s p.
Ing. Josefem Boháčem, ohledně stavebních parcel prodaných panu Ing. Boháčovi a
případném navrácení obci Dražíč. Tato kauza byla již prošetřována, ale pan Matoušek
požaduje znovu celou situaci prověřit! Územní studie, která byla v loňském roce zpracována,
je uložena na obecním úřadu a je občanům k dispozici.
5. ZÁVÉR:
_________________
Závěrem poděkovala paní starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve
22.00 hodin.
Zapsala: pí. Jana Bambasová
Ověřovatelé zápisu: pí. Hana Dvořáková
p. Ing. Vojtěch Horák
Za obec Dražíč: starostka pí. Alena Dědičová
----------------------------------

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

