Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 25. 06. 2020 od 20.00
hodin ve společenském sále obce Dražíč.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč (dále též jako zastupitelstvo), bylo zahájeno ve 20.00 hodin p,
místostarostou Františkem Horákem, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č1) 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). Pan Ing.
Vojtěch Horák, byl omluven.
Přítomno:
Omluven:

6 členů zastupitelstva
1

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jaroslava Prosa a p. Karla Koláře. Zapisovatelem pí.
Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Jaroslava Prosa a p. Karla Koláře.
Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou a program jednání veřejného zasedání.
Schválení programu:
________________________
Smlouva o zřízení věcného břemene
Žádost o navýšení členských příspěvků
Žádost o provedení zámkové dlažby
Rozpočtové opatření č. 6
Změna ceny palivového dřeva
Podpis smlouvy POV
Provozní záležitosti, různé
Návrh usnesení
____________________________
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
___________________________________________
Smlouva o zřízení věcného břemene č: PI – 014330060589/001
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene, podle § 25 odst. 4 energetického
zákona a to jako osobní služebnost ve prospěch PDS, dle tohoto zákona na pozemku parc.č.
1734/16 v katastrálním území Dražíč.
Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem stavby „ Vranov ……… NN připojení kabelem
„ Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN,
kabelové skříně (dále jen distribuční soustava) na pozemku a za účelem jejího provozování dohodly
na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat distribuční soustavu na pozemku.
Věcné břemeno zřízené touto smlouvou se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem.

Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene se sjednává ve výši 1 000,-- Kč. + k této částce bude připočítána platná sazba DPH.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č: PI-014330060589/001
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 38/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
ŹÁDOST O NAVÝŠENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ SMO Vltava
______________________________________________________________
Sdružení měst a obcí Vltava (SMO Vltava) je sdružením čtrnácti obcí fungující od roku 1998
spadajících do jednoho ORP Týn nad Vltavou. Obce si prostřednictvím SMO Vltava vyměňují
informace, získávají dotace a poskytují si vzájemnou pomoc.
V současné době jsou členské příspěvky související s členstvím ve sdružení měst a obcí Vltava ve
výši 15,-- Kč.na 1 obyvatele obce ( města ).
V souvislosti se zahájením provozu Komunitního centra tímto žádají o navýšení členských
příspěvků na 25,-- Kč. na 1 obyvatele obce ( města)v roce 2020 a od roku 2021 na 30,-- Kč. za
obyvatele obce ( města ).
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti:

1

Zdržel se:

0

p. Pros Jaroslav neschvaluje navýšení příspěvku !
Usnesení č. 39/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
ŽÁDOST MANŽELŮ …………………….. (položení zámkové dlažby)
___________________________________________________________________________
Manželé ……………… z Nepomuku žádají o povolení provedení pokládky zámkové dlažby před
jejich domem. Travnatá plocha bude nahrazena zámkovou dlažbou.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje provedení pokládky zámkové dlažby před domem
23.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Usnesení č. 40/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA č. 6/2020

Proti:

0

Zdržel se:

0

č. p.

____________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 k 30. 6. 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 41/2020 bylo schváleno
ZMĚNA CENY PALIVOVÉHO DŘEVA
______________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje snížení prodejní ceny palivového dřeva od 1.7.2020.
Ceník: Pro občany trvale bydlící a chalupáře: 350,-- Kč. za 1 m3 + 15 % DPH
Pro cizí
400,-- Kč. za 1 m3 + 15% DPH
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 42/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení
____________________________
PODPIS SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z POV
_______________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z POV ve výši 230 000,-Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 43/2020 bylo schváleno

3. USNESENÍ (součást každého, jednotlivě projednávaného usnesení)
____________
4. DISKUSE:
_____________
Provozní záležitosti, různé.
Uložení elektrického vedení do země – plánovaná akce na rok 2021
Spolupráce se společností „Zámek Mládí“ s.r.o. – specifikace konkrétních úkolů
Návrh na zpracování projektu č. p. 29
Dračí lodě – srpen Týn nad Vltavou – nominace posádek z jednotlivých obcí
Zvonění v Karlově – stížnost p. …………… ( vypínání zvonění ).
Hasiči Chrášťany – žehnání nového hasičského auta

Hosínské zvonění – odlévání zvonu Panna Maria LP 2020 pro obec Dražíč, který bude v neděli 28.
06. 2020 požehnán v kostele na Hosíně a poté převzat a převezen paní starostkou
do Dražíče. V nejbližším termínu bude zavěšen do kaple ve Vranově.
5. ZÁVÉR:
_________________
Závěrem poděkovala paní starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 21.30
hodin.
Zapsala:: pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav Pros
p. Karel Kolář

Za obec Dražíč: starostka pí. Alena Dědičová

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

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

