Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 28. 04. 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
místostarostou 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. Dvořáková Hana)

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Ing. Vojtěcha Horáka a p Františka Matouška..
Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Ing. Vojtěcha Horáka a p. Františka
Matouška. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou a program jednání veřejného zasedání.
Program jednání“
__________________
Oplocení pozemku
Prodej palivového dříví - cena
Žádost o finanční dar pro postižené děti
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno
1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE pí. STAROSTKY
________________________________________
Návrh usnesení:
______________
OPLOCENÍ ČASTI POZEMKU – cca 77 m, část oplocení objektu 29
____________________________________________________________________
Paní starostka seznámila všechny přítomné s nabídkou na výměnu oplocení pozemku na západní
straně objektu č. p. 29.
Firma Ploty z drátu vypracovala dvě nabídky, ale pořizovací cena je příliš vysoká!
Zastupitelstvo obce Dražíč navrhlo oslovit další dodavatele a pokusit se získat nejvýhodnější
nabídku na zhotovení brány a plotu
PRODEJ PALIVOVEHO DŘÍVÍ.
____________________________________

V důsledku neustálého zvyšování cen energií a paliv, schvaluje Zastupitelstvo obce Dražíč,
zvýšení ceny palivového dříví na 1 050,-- Kč. za 1 m3.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 16 bylo schváleno
Návrh usnesení:
_________________
ŽÁDOST O FINANČNÍ DAR PRO POSTIŽENÉ DĚTI
_______________________________________________________
Nezisková organizace žádá o finanční dar pro postižené děti. Organizace shání finanční prostředky
na svůj provoz tím, že oslovují různé instituce úřady, dokonce i jednotlivé občany o finanční dary.
Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje Žádost o finanční dar.
Výsledek hlasování:

Pro:

1

Proti

3

Zdržel se:

2

Usnesení č. 17 nebylo schváleno
Návrh usnesení:
_________________
3. USNESENÍ (součást každého, jednotlivě projednávaného usnesení)
_____________
4. DISKUSE:
_______________
Informace z jednání Sboru zástupců majitelů pozemků – informace pí. starostky.
Pozemkové úpravy dále pokračují.
Reliéf z lipového dřeva – možnost zpracování, motiv,(nabídky, nápady atd.)
Informace ohledně zaměstnání pracovníků evidovaných na ÚP.
Jelikož obec nepřijala žádného pracovníka od ÚP z důvodů zamítnutí žádostí, má možnost tyto lidi
zaměstnat na Dohodu o pracovní činnosti, kde si mohou vydělat 8 100,-- Kč. hrubého měsíčně a
zůstávají dál v evidenci ÚP. Každý měsíc musí dokládat své příjmy a docházet na ÚP.
Návrh na zaměstnání technika, který by byl držitelem řidičského průkazu na traktor a byl manuálně
zručný, aby byl schopen provádět jednoduché opravy.
Zastupitelstvo obce Dražíč zveřejní poptávku na pracovníka - technika, který by měl zájem tuto
práci vykonávat.
S tímto návrhem se přihlásil do diskuse p. Ing. Jaroslav Moule. I nadále upozorňuje na nepořádek
v obci, umístění kontejnerů, pytlů s plastovými odpady atd. Tuto skutečnost již připomíná delší
dobu a trvá na jejím řešení.
Paní Marie Mouleová nesouhlasí s provedením ořezu keřů u pomníku, nelíbí se jí údržba zeleně
prováděná obcí. Nesouhlasí s umístěním kontejnerů na odpady v centru obce! Pan

František Horák upozornil na uložení soukromých strojů, částí v obecním objektu č.p. 29
Dále pak na velký nepořádek na pronajaté části p. Václava Nováka. I tyto prostory požaduje uklidit,
dát do pořádku!
Veřejné osvětlení bylo zkolaudováno, provedeny revize, je plně funkční. Zbývají dokončit povrchy,
terénní úpravy, zasít trávu, dosypat zem a předat v pořádku jednotlivým občanům, kterých se tyto
úpravy týkají.
Pan Václav Bouda informoval přítomné občany, jak měly být práce prováděny, vysvětlil technologii
zakončení patek sloupů atd.
Pan František Matoušek hlásí nepořádek v bývalém sběrném dvoře. Upozorňuje na nevhodné
nakládání s odpady, je třeba zavést jiný systém shromažďování odpadů!
Přístřešky na kontejnery, které chce obec pořídit, prý problémy s odpady nevyřeší!
Dále je třeba zjednat nápravu ohledně ukládání dříví p. Suchanem v obecní ohradě.
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: p Ing. Vojtěch Horák
p. František Matoušek
Za obec Dražíč: starostka pí. Alena Dědičová

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

