Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 27.10.2021 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, 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 (pí. Lenka Králová)

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Františka Matouška,.
Zapisovatelem pí.Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Františka
Matouška. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou a program jednání veřejného zasedání.
Schválení programu:
__________________
Smlouva o smlouvě budoucí EG.D, a.s. – o zřízení věcného břemene
Rozpočtová změna č. 10/2021
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Rekonstrukce VO v obci Dražíč
Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 50 bylo schváleno

Proti

0

Zdržel se:

0

1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE pí. STAROSTKY
________________________________________
Návrh usnesení:
______________
SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ – o zřízení věcného břemene
_________________________________________________________________
Obec Dražíč, budoucí povinná na straně jedné a EG.D, a.s. budoucí oprávněná
uzavřely schválením Zastupitelstvem obce Dražíč Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene. Na pozemku parcelní číslo 971/2 v k. ú. Dražíč.
Budoucí oprávněná bude, realizovat na pozemku stavbu s názvem „ Karlov – Nepomuk
Petrásek NN přípojka kabelem. VB bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu ve
výši 2 000,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 51 bylo schváleno

Návrh usnesení:
______________
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA č. 10/2021
____________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje provedení rozpočtové změny č. 10/2021 k 31.10.2021.
Výsledek hlasování: Pro:
6
Usnesení č. 52 bylo schváleno

Proti

0

Zdržel se:

0

Návrh usnesení:
____________________
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO – REKONSTRUKCE VO V OBCI DRAŽÍČ
___________________________________________________________________________
Tímto Dodatkem č. 2 se mění následující článek Smlouvy o dílo na nové znění, žádná jiná
ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
3. Doba zahájení a zhotovení díla
3 .2.Zhotovitel provede dílo nejpozději 30.11. 2021.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Rekonstrukce VO
v obci Dražíč.
Výsledek hlasování: Pro:
6
Usnesení č. 53 bylo schváleno

Proti

0

Zdržel se:

0

3. USNESENÍ (součást každého, jednotlivě projednávaného usnesení)
_____________
4. DISKUSE:
_______________
Zastupitel pan František Matoušek stále trvá na postoupení Kupní smlouvy mezi obcí Dražíč a
firmou RICHMONT – CZ a.s. z roku 2008. Uzavření této smlouvy bylo pro obec nevýhodné!
Kupní smlouva bude postoupena právníkům k prošetření. O výsledku šetření budeme občany
informovat! Pan Ing. Josef Boháč za firmu Richmont.cz situaci kolem parcel stále řeší, ale
vše pokračuje velmi pomalu a řešení celé problematiky kolem parcel bude zřejmě ještě
nějakou dobu trvat
Pan Ing. Jaroslav Novotný přišel na zasedání v době, kdy už bylo jednání téměř u konce!
Vstoupil do diskuse s tím, že požadoval informaci ohledně ztráty obecní svářečky, kterou
nebylo možné v posledních několika letech dohledat! Je možné, že byla obci Dražíč odcizena!
K 31.12.2020 byla vyřazena z majetku obce. Inventarizační komise schválila její vyřazení!

Stane se, že i v dnešní době dojde k odcizení některých věcí, a to i přes veškerou péči a
starostlivost o svěřený majetek k tomuto může dojít a nelze tomu stoprocentně zabránit! Tolik
na vysvětlenou.
Druhým diskusním bodem p. Ing. Jaroslava Novotného byla Rekonstrukce VO v obci Dražíč.
Dle původní smlouvy mělo být dílo zhotoveno a předáno do užívání. Dodatkem č. 1 ke
Smlouvě o dílo bylo dokončení prodlouženo o 1 měsíc, kdy se čekalo na vydané Územní
rozhodnutí – v té době nenabylo platnosti. Stavební povolení bylo vydáno ke konci měsíce
října. Veškeré úkony, které byly prováděny, před podáním žádosti o vydání Územního
rozhodnutí byly doloženy pí. starostkou a nebylo shledáno žádného pochybení!
Pan Ing. Novotný se snažil přesvědčit všechny přítomné o tom, že se obec nechová
hospodárně, že by měla požadovat po dodavatelské firmě 200 000,- Kč., jako penále za
nedodržení smlouvy! Penále za nedodržení smlouvy nelze v tomto případě požadovat po
firmě, ale ani po panu projektantovi, který zpracovával projekt. V průběhu realizace stavby
muselo dojít k několika úpravám projektu na základě řešení projektu o úpravě křižovatky u
Pivovarského dvora a dle podnětů občanů . Jednotlivá požadovaná řešení byla prováděna
přímo na místě a s konkrétními občany. Tato jednání také prodlužovala konečný termín
dokončení stavby a obec Dražíč musela schvalovat dodatky k prodloužení termínu předání
díla. Nyní je vše na dobré cestě, stavební práce se chýlí k závěru a dílo bude zdárně
dokončeno!
Pro klid pana Ing. Novotného pozveme na příští zasedání ZO pana projektanta, aby vše
vysvětlil a zodpověděl jednotlivé dotazy občanů a ujistil pana Ing. Novotného, že k žádnému
prodlení úmyslně nedošlo a podvodu, či finanční ztrátě již vůbec NE!!!
Panu Ing. Novotný má stále problémy s hospodařením obce. Obec se prý chová
nehospodárně, špatně hospodaří s finančními prostředky.
Nevíme, z čeho plyne jeho nespokojenost s hospodařením obce.
Milióny korun získala obec na dotacích, o které musela požádat, provést administraci,
vyúčtovat je v termínu. Spousta věcí se podařilo zrealizovat a za přispění dotačních
prostředků, revitalizovat, opravit, zrekonstruovat a dofinancovat z vlastních finančních
prostředků! Péče o obecní lesy, dodávky pitné vody atd. stojí také nemalé úsilí ze strany
vedení obce!
Snažíme se občanům pomáhat, starat se o ně a vytvořit jim dobré podmínky ke spokojenému
životu v dnešní těžké době. Někteří si toho váží, jiní kritizují!
Bohužel, někteří lidé toto přehlížejí, berou vše jako samozřejmost a jsou stále nespokojení!
5. ZÁVÉR:
_________________
Závěrem poděkovala paní starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve
20.30 hodin.
Zapsala: pí. Jana Bambasová
Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář
p. František Matoušek
Za obec Dražíč: starostka pí. Alena Dědičová

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

