Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 31. 03. 2022
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. Hanu Dvořákovou a pí Lenku Královou.
Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu pí. Hanu Dvořákovou a pí. Lenku Královou
Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou a program jednání veřejného zasedání.
Program jednání
__________________
Rekonstrukce hasičské zbrojnice, oprava hasičského auta, výměna oken hasičské zbrojnice
Pronájem místa v kempu
ČČK – brožura pro děti
Ceník palivového dříví
Křížek - rekonstrukce
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE pí. STAROSTKY
________________________________________
Návrh usnesení:
______________
REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE
___________________________________________
OPRAVA HASIČSKÉHO AUTA
________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje opravu hasičského auta odbornou firmou v Milevsku.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
Návrh usnesení:
______________
VÝMĚNA OKEN HASIČSKÉ ZBROJNICE
__________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje výměnu oken hasičské zbrojnice hrazenou z vlastních
prostředků. V příštím roce bude možno zažádat o přidělení dotace na tuto výměnu.
Zároveň zastupitelstvo neschvaluje vybílení hasičské zbrojnice najatou malířskou firmou.
Bude uskutečněna brigáda hasičů, kteří místnosti vymalují svépomocí.
Výsledek hlasování:

Pro:

1

Proti

4

Zdržel se:

1

Usnesení č. 10 nebylo schváleno
Návrh usnesení:
______________
PRONÁJEM MÍSTA V KEMPU
____________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje pronájem 1 místa (chatka obce Dražílč) v kempu na Lipovsku.
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti

0

Zdržel se:

1

Zdržel se:

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno
Návrh usnesení:
______________
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – brožura pro děti
__________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje nákup brožury.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Usnesení č. 12 nebylo schváleno
Návrh usnesení:
______________
CENÍK PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
_____________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ceny palivového dříví, platné od 1.4.2022.

Palivo vyrobené
Samovýroba
Tvrdé palivo po dohodě a kvalitě
Výsledek hlasování:

Pro:

6

900,-- Kč. za 1 m3
150,-- Kč. za 1 pm
Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno
Návrh usnesení:
______________
KŘÍŽEK – REKONSTRUKCE
______________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rekonstrukci křížku před špejcharem, směrem na Nepomuk.
Před ošetřením lip byl křížek sundán z podstavce a bezpečně uložen a zajištěn proti poškození. Po
ozdravném řezu lip a po jeho rekonstrukci bude vrácen zpět na své místo.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 14 bylo schváleno
3. USNESENÍ (součást každého, jednotlivě projednávaného usnesení)
_____________
4. DISKUSE:
_______________
Do diskuse se přihlásil p. Ing. Novotný s dotazem ohledně zrcadla u křižovatky směrem na
Nepomuk. Situace je v řešení, hledá se vhodné umístění pro instalaci zrcadla.
Paní Marie Bečvářová požaduje po obci odvoz zeminy ze zahrady paní Zouzalíkové.
Záleží na dohodě s paní starostkou.
Pan František Horák se zapojil do diskuse ohledně brigád. V dnešní době už lidé nemají zájem o
brigády, práce je třeba řešit jinak a nespoléhat na činnost brigádníků. V tomto případě se názory liší.
Pan Ing. Jaroslav Moule upozorňoval, na nutnost přijmu nového zaměstnance – technika, který by
měl na starosti veškerou obecní techniku. Třeba důchodce, na kratší úvazek a dohodu!
Další příspěvek do diskuse byl nepořádek v obci a to nejen kolem míst, pro ukládání odpadů, ale i
celkově v obci (jezírka, zelené plochy, nepořádek po zimě.)
Pan František Matoušek se vyjádřil ohledně zapůjčení techniky. Obecní technika se nepůjčuje,
pokud občané mají zájem o některou službu, pokud to bude v rámci možností obce, bude jim za
úplatu poskytnuta.
Uložení některých odpadů je možné po domluvě s paní starostkou do sběrného místa u ZD.
Ubezpečujeme občany, že až nastoupí pracovníci od ÚP, situace se zlepší.
Do diskuse se zapojili i ostatní zastupitelé.
Paní starostka informovala všechny přítomné ohledně rekonstrukce hasičské zbrojnice, která
probíhala v posledních letech . Finanční prostředky investované do hasičské zbrojnice přesáhly více
jak 800 000,-- Kč.
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. Hana Dvořáková
pí Lenka Králová
Za obec Dražíč: starostka pí. Alena Dědičová

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

