Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 20. 08. 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva, tak že zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomno:
Omluven:

7 členů zastupitelstva
0

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Lenku Královou a p. Jaroslava Prosa. Zapisovatelem
pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu pí. Lenku Královo a p. Jaroslava Prosa.
Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou a program jednání veřejného zasedání.
Schválení programu:
________________________
Směrnice k vytvoření veřejných zakázek
Nákup traktoru – sekačky s příslušenstvím
Žádost p. ……… - zatrubnění stoky
Žádost o VPP u obce Dražíč
Místní program Obnovy venkova
Smlouva o dílo – realizace Opravy Kaple Vranov
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 54/2020 bylo schváleno
1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE pí. STAROSTKY
_____________________________
Návrh usnesení:
______________
SMĚRNICE K VYTVOŘENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
_________________________________________________________________
Jedná se o Směrnici k vytvoření veřejných zakázek obce Dražíč
Je rozdělena do 3 skupin:
Přímý nákup, stavební práce, výběrové řízení.
Celá směrnice je zveřejněná na webových stránkách obce a také je možnost k nahlédnutí
v kanceláři OÚ Dražíč.

Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 55/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení:
______________
NÁKUP TRAKTORU – sekačky s příslušenstvím
______________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nákup traktoru – sekačky s příslušenstvím.
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 56/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení:
______________
ŽÁDOST p. ……………. – zatrubnění stoky v Nepomuku
___________________________________________________
Pan ……………….. z Karlova – Nepomuku, žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o zatrubnění stoky
podél jeho zahrady. Potřebuje udělat nový plot a na hraně otevřené stoky, nelze tuto stavbu provést.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zatrubnění stoky podél zahrady p……………… v Nepomuku.
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 57/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení:
______________
ŽÁDOST – VPP
_______________________
Pan ……………….. z Týna nad Vltavou, žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o umožnění VPP –
veřejně prospěšných prací v rozsahu 150 hodin.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje umožnění provedení VPP p. ………………….
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Usnesení č. 58/2020 bylo schváleno

Proti

0

Zdržel se:

0

Návrh usnesení:
______________
ŽÁDOST p. SIMOTY – Dražíč
___________________________________
Pan ………………… žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o položení venkovní dlažby před jeho
domem. Nabízí položení dlažby zdarma, pouze za cenu materiálu, který by zaplatila obec.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje žádost p. ………………. o položení venkovní kamenné
dlažby.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. 59/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení:
____________________
SMLOUVA O DÍLO – na realizaci Opravy Kaple Vranov
______________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje podpis Smlouvy o dílo na realizaci Opravy kaple Vranov.
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 60/2020 bylo schváleno
3. USNESENÍ (součást každého, jednotlivě projednávaného usnesení)
____________
4. DISKUSE:
_______________
Místní Program obnovy venkova – řešení možných budoucích investic v obci,
na některém z příštím zasedání bude schválen.
Petice – pitná voda Karlov. Zjišťování možnosti čerpání dotace na vybudování vodovodu v Karlově
– Nepomuku.
Upozornění na volné pobíhání psů.
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. Lenka Králová
p. Jaroslav Pros

Za obec Dražíč: starostka pí. Alena Dědičová

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

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

