Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 21. 05. 2020 od 19.00
hodin ve společenském sále 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 č1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva, tak že zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Pan Ing.
Vojtěch Horák, byl omluven, z důvodu neodkladného jednání přišel o půl hodiny později.
Přítomno:
Omluven:

5 členů zastupitelstva + 1 se dostavil později.
1 p. Pros Jaroslav

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.
Schválení programu:
________________________
Schválení závěrečného účtu roku 2019
Smlouva o úvěru
Obecně závazná vyhláška obce Dražíč – Místní poplatek za komunální odpad na rok 2021
Veřejné tábořiště Lipovsko
Provozní řád VT Lipovsko
Mikroregion Vltavotýnsko
Schválení dodavatele akce Oprava kaple Vranov
Schválení záměru prodeje pozemku sl. …………..
Rozpočtová změna č. 5/2020
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 29/2020 bylo schváleno
1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE pí. STAROSTKY
_____________________________
Návrh usnesení:
______________
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DRAŽÍČ ZA ROK 2019
___________________________________________________________________________

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DRAŽÍČ ZA ROK 2019, SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2019
__________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Dražíč za rok 2019 a
souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Účetní
závěrku za rok 2019. ( viz .Protokol )
Při projednávání Závěrečného účtu bylo přijato opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
Zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Dražíč za rok 2019.
Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 31.03.2021.
Závěrečný účet obce Dražíč byl zveřejněn elektronicky na úřední desce a také na úřední desce obce
Dražíč po dobu 15. dnů, před jeho projednáváním v Zastupitelstvu obce Dražíč a nebylo k němu
vzneseno žádných připomínek. Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Dražíč za rok 2019 je i
Zpráva o přezkoumávání hospodaření obce Dražíč za rok 2019.
Závěrečný účet obce a účetní závěrka
Dne 24.03 2020 provedl Krajský úřad Jihočeského kraje přezkum hospodaření obce za rok 2019. Členové
zastupitelstva byli seznámeni se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražíč za rok 2019 a
se Závěrečným účtem obce za rok 2019. Oba dokumenty byly předem zveřejněny. Ze strany občanů nebyly
žádné připomínky. Členové zastupitelstva schvalují Účetní závěrku obce za rok 2019.
Členové
zastupitelstva projednali Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku hospodaření za rok
2019 se souhlasem celoročního hospodaření bez výhrad.
K nápravě chyb a nedostatků bylo přijato následující opatření: Členové zastupitelstva souhlasí s tímto
opatřením.

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 31.03.2021
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 30/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
SMLOUVA O ÚVĚRU
_____________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Smlouvu o úvěru na částku 4 900 287,-- Kč. na úhradu
faktur na akci Rekonstrukce lesní cesty v Chlumu od České spořitelny a.s.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 31/2020 bylo schváleno
OZV č.1/2020 – Místní poplatek za likvidaci odpadů
_________________________________________________
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad č. 1/2020 byly projednána na
jednání Zastupitelstva obce Dražíč a schválena. Poplatek za komunální odpad je stejný, jak pro
trvale bydlící osoby, tak i pro chalupáře. Splatnost poplatku do 30.06.2021.
OZV je zveřejněna na elektronické i kamenné úřední desce obce Dražíč po dobu 15 dnů, poté
nabyde účinnosti

Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 32/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
VEŘEJNÉ TÁBOŘIŠTĚ LIPOVSKO
_________________________________________
Pro majitele karavanů, má obec Dražíč připravené smlouvy, sazebník poplatků, čestná prohlášení,
provozní veřejný řád.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje administrativu spojenou s ubytováním, smlouvy, sazebník
poplatků a provozní veřejný řád.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
MIKROREGION VLTAVOTÝNSKO
_______________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč souhlasí se zařazením území obce Dražíč do územní působnosti MAS
Vltava na období 2021 – 2027. Dále pověřuje starostku obce k podpisu prohlášení
(souhlasu)
se zařazením obce do územní působnosti MAS Vltava pro toto období
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 34/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
SCHVÁLENÍ DODAVATELE PRACÍ NA AKCI - Oprava kaple Vranov
____________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje dodavatele prací na akci:- Oprava kaple Vranov firmu
Š+H Bohunice.
Výsledek hlasování:

Pro: 0

Proti:

6

Zdržel se:

Usnesení č. 35/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
PRODEJ ČÁSTI POZEMKU sl. …………………
_______________________________________________________

0

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje záměr, prodej části pozemku sl. …………….z Nepomuku.
Jedná se o pozemek cca 200 m2 v k.ú.Dražíč
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 36/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA č. 5/2020
____________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 k 31.5.2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 37/2020 bylo schváleno
3. USNESENÍ (součást každého, jednotlivě projednávaného usnesení)
____________
4. DISKUSE:
_______________
Provozní záležitosti, různé.
Příprava dětského dne a přátelského sousedského posezení občanů a přátel obce Dražíč, dle
možností v měsíci červnu.
Různé.
5. ZÁVÉR:
_________________
Závěrem poděkovala paní starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 20.30
hodin.
Zapsala:: pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: pí. Hana Dvořáková
pí. Lenka Králová

Za obec Dražíč: starostka pí. Alena Dědičová

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

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

