Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 26. 08. 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, 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:

5 členů zastupitelstva
2 (pí. Lenka Králová, p. Jaroslav Pros)

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Hanu Dvořákovou a p. Ing. V. Horáka
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:
__________________
Ukončení funkce zastupitele – odevzdání písemného prohlášení k rukám pí. starostky,
jmenování náhradníka, složení slibu
Rybník v Karlově - rekonstrukce
Žádost pí. Bečvářové – prodej části pozemku 1715/1
Místní komunikace – koupě od obce Slabčice, Panství Bechyně, Lesy ČR
Web obce Dražíč
Dodatky k SOD č. 1,2, Oprava hasičské zbrojnice v obci Dražíč – změna ceny na základě
skutečných nákladů
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 39 bylo schváleno
1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE pí. STAROSTKY
_____________________________
Ukončení funkce zastupitele oznámil p. Jaroslav Pros k 26.08.2021, písemně k rukám
paní starostky.
Na jeho místo nastupuje náhradník p. František Matoušek, který mandát přijímá a
složením slibu se ujímá funkce zastupitele.
Návrh usnesení:
_______________________
RYBNÍK V KARLOVĚ – REKONSTRUKCE

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje provedení rekonstrukce rybníku v Karlově,
zpracování projektu a podání žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 40 bylo schváleno
Návrh usnesení:
_______________________
ŽÁDOST pí: M. BEČVÁŘOVÉ O PRODEJ ČÁSTI POZEMKU č. par. 1715/1
________________________________________________________________________
Paní Marie Bečvářová žádá o prodej části pozemku č. par. 1715/1, který byl dříve v jejím
vlastnictví a byl původně částí parcely 1345/3, kterou vlastní paní Bečvářová.
Nynější situaci řeší Inspektorát Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích.
Zastupitelstvo obce Dražíč vyčká na výsledek šetření a poté bude dále rozhodovat o dalším
řešení tohoto problému.
Návrh usnesení:
_______________________
NÁVRH NA KOUPI POZEMKŮ – podnět od p. Papuly
______________________________________________________
Pan Jiří Papula žádá Zastupitelstvo obce Dražíč, aby odkoupilo pozemky od obce Slabčice,
Panství Bechyně, Lesy ČR, které jsou součástí místní komunikace ve Vranově.
Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje odkup pozemků od výše jmenovaných vlastníků.
Výsledek hlasování:

Pro:

2

Proti

2

Zdržel se:

1

Usnesení č. 41 nebylo schváleno
Návrh usnesení:
_______________________
NOVÝ WEB OBCE DRAŽÍČ
_____________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje poslední návrh nových webových stránek, který vytváří
IT firma W – Partner z Bechyně.
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 42 bylo schváleno
Návrh usnesení:
_______________________
DODATKY KE SMLOUVĚ O DÍLO 1 Oprava hasičské zbrojnice v obci Dražíč
___________________________________________________________________________

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1 – Oprava elektroinstalace požární zbrojnice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Elektroinstalační
práce, změna ceny na základě skutečných nákladů.
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 43 bylo schváleno
Návrh usnesení:
_______________________
DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1 – Oprava střechy požární zbrojnice
____________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – stavební práce,
Oprava střechy požární zbrojnice, změna ceny na základě skutečných nákladů.
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 44 bylo schváleno
3. USNESENÍ (součást každého, jednotlivě projednávaného usnesení)
_____________
4. DISKUSE:
_______________
Paní Lenka Fellmannová oslovila zastupitelstvo ohledně světelného smogu.
Nelíbí se jí, plánované dva 8. metrové sloupy veřejného osvětlení před jejím domem.
Má obavy ze světelného smogu, který by mohl ohrožovat celou její rodinu.
Kontaktovala již také projektanta a žádá změnu v projektu.
Celá situace je v řešení, čekáme na výsledky jednání. Poté budeme o celé situaci paní
Fellmannovou informovat.
Pan Ing. Jaroslav Novotný, člen komise pro VŘ na akci VO v Dražíči se též vyjadřoval
k průběhu rekonstrukce VO v Dražíči.
Pan Jaroslav Pros ukončil pracovní poměr u obce Dražíč k 31.08.2021 dohodou.
Paní Šárka Vachutová vysvětlovala vzniklou situaci, též pan František Horák vystoupil na
podporu p. Jaroslava Prosa. V tomto směru, prý udělala obec krok zpět, když si nechala odejít
nedoceněného zaměstnance, který byl pro obec velkým přínosem a podporovatelem.
Bylo to pouze jeho rozhodnutí , které obec akceptovala!
Průběžně dokončované akce v obci:
Oprava požární zbrojnice
Rekonstrukce sálu KD
Nové oplocení zdrojů pitné vody – vrtů
Upozornění:
Rybářské závody – 11. a 12. září na Dražíčské přehradě

Slavnost ve Vranově – znovu vysvěcení Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie,
pomocným biskupem Mons. Pavlem Posádem.
5. ZÁVÉR:
_________________
Závěrem poděkovala paní starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve
21.30 hodin.
Zapsala: pí. Jana Bambasová
Ověřovatelé zápisu: pí. Hana Dvořáková
p. Ing. Vojtěch Horák

Za obec Dražíč: starostka pí. Alena Dědičová
----------------------------------

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

