Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 30.12.2021 od 19.00
hodin v zasedací místnosti obce Dražíč.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč (dále též jako zastupitelstvo), bylo zahájeno v 19.00 hodin p.
místostarostou 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 p. Karla Koláře.
Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou a program jednání veřejného zasedání.
Schválení programu:
__________________
Rozpočet na rok 2022
Rozpočtový výhled na 2023, 2024, 2025
Rozpočtová změna č. 11
Žádost MS Chlum Dražíč o finanční dar
Dárkové poukazy pro jubilanty – místo dárkových balíčků
Motivační dar pro trvale bydlící občany
Pojištění právní ochrany
Nákup brožury – První pomoc / nabídka
Návrh usnesení
____________________________
ROZPOČET NA ROK 2021 - schválení
_________________________________
SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2022
_____________________________________________
Návrh rozpočtu na rok 2022 byl zveřejněn po dobu 15 dnů na elektronické úřední desce a na úřední
desce obce Dražíč. Nebylo k němu vzneseno žádných připomínek, rozpočet na rok 2022 byl
projednán při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet
vyjadřoval závazné ukazatele. Byl schválen jako vyrovnaný ve výši
12 500 000-- Kč.
Závaznými ukazateli jsou paragrafy a položky, dle návrhu rozpočtu, který je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje vyrovnaný Rozpočet na rok 2022 ve výši 12 500 000,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 66 bylo schváleno.

Návrh usnesení
____________________________
ROZPOČTOVÝ VÝHLED
_________________________________________
Návrhy Rozpočtových výhledů na roky 2023,2024,2025 byly zveřejněny po dobu 15 dnů na
elektronické úřední desce a na úřední desce obce Dražíč. Nebylo k nim vzneseno žádných
připomínek. Rozpočtové výhledy byly projednány při jejich schvalování
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Rozpočtové výhledy na roky 2023, 2024 a 2025.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 67 bylo schváleno.
Návrh usnesení
____________________________
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA č. 11/2021
____________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje provedení rozpočtové změny č. 11/2021 k 31.12.2021.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 68 bylo schváleno
Návrh usnesení:
____________________
FINANČNÍ DAR SPOLKŮM – MS Chlum Dražíč
_______________________________________________________________
Na základě žádostí o finanční dar od obce, požádal Myslivecký spolek Chlum Dražíč.
Myslivecký spolek Chlum Dražíč

10 000,-- Kč.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje výši 10 000 uvedeného finanční daru.
Částka finančního daru bude převedena na účet MS Chlum Dražíč v lednu 2022.
Výsledek hlasování:

Pro:

Usnesení č. 69 bylo schváleno
Návrh usnesení:
______________

6

Proti

0

Zdržel se:

0

DÁRKOVÉ POUKAZY PRO JUBILANTY
_____________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nákup dárkových poukazů pro jubilanty v hodnotě 400,- Kč.,
místo dosavadních dárkových balíčků v hodnotě 300,-- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 70 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
MOTIVAČNÍ DAR PRO TRVALE BYDLÍCÍ OBČANY NA ROK 2022
_________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje motivační dar ve výši 200,-- Kč., pro trvale bydlící občany na
rok 2022. Finanční dar bude vyplacen občanům, kteří budou mít uhrazeny všechny poplatky od
01.07.2022.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 71 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ POMOCI – DAS / rozšíření o právnické služby nad standard základního
pojištění
_________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje rozšíření základního pojištění právní pomoci - DAS
Výsledek hlasování:

Pro:

2

Proti

4

Zdržel se:

0

Usnesení č. 72 nebylo schváleno
Návrh usnesení
___________________
NÁKUP BROŽURY – PRVNÍ POMOC
______________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč obdrželo nabídku na nákup brožury – První pomoc.
Dle zkušeností z minulých let, nebyl o brožuru zájem.
Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje nákup brožury.
Výsledek hlasování:

Pro:

0

Proti

6

Zdržel se:

0

Usnesení č. 73 nebylo schváleno
3. USNESENÍ (součást každého, jednotlivě projednávaného usnesení)
_____________
4. DISKUSE:
_______________
Hospodaření v lesích – referát ohledně hospodaření v obecních lesích, předal pan Ing. Vojtěch
Horák paní starostce, která seznámila všechny přítomné s jeho obsahem (hospodařením v lesích
v době kůrovcové kalamity). Složka je přílohou Zápisu z veř.zas.zast.obce.
Paní Lenka Králová poděkovala všem členům Vesnického spolku Dražíč, hlavně pak členkám, které
se podílely na realizaci všech akcí uskutečněných v průběhu roku 2021.
Poděkování paní starostky Vesnickému spolku Dražíč za jeho činnost, ale i ostatním občanům, kteří
pomáhali s přípravou jednotlivých akcí. Popřála všem občanům zdravý a klidný rok 2022.
Podnět od p. Ing. Jaroslava Novotného, instalace zrcadla na křižovatce směr Nepomuk.
Bude předáno dopravním expertům k vyřešení.
Provozní záležitosti, různé.
5. ZÁVÉR:
_________________
Závěrem poděkovala paní starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21.30
hodin.
Zapsala: pí. Jana Bambasová
Ověřovatelé zápisu: pí. Lenka Králová
p. Karel Kolář
Za obec Dražíč: starostka pí. Alena Dědičová

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

