Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dražíč dne 31.3.2020 od 19:00 hodin konaného
on line telekonferencí.
Jednání telekonference zahájila starostka obce Alena Dědičová konstatováním, že
dnešní zasedání zastupitelstva obce Dražíč, se s ohledem na vyhlášený stav nouze podle
krizového opatření č. 85/2020 Sb., bude konat bez osobní účasti veřejnosti. Protože toto
opatření výslovně stanoví povinnou distanční přítomnost členů zastupitelstva obce, tedy
přítomnost mimo jednací místnost (tzv. na dálku) avšak v reálném čase, bude naše zasedání
prováděno tzv. telekonferencí tj. zastupitelé jsou přítomni při jednání distančním
způsobem- on line .
Zasedání bylo svoláno pozvánkou dne 27.3.2020.
Přítomno na telekonferenci je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).
Zapisovatelem zasedání je určena pí. Janu Bambasová a ověřovateli zápisu pana Karel
Kolář a paní Hana Dvořáková .
Program:
1) Zahájení, zvolení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu, schválení programu
2) Volba místostarosty obce
3) Závěr
Hlasování : pí. Lenka Králová – pro, pí. Hana Dvořáková – pro, pan Jaroslav Pros – pro,
pan ing.Vojtěch Horák – pro, pan Karel Kolář – pro, pí. Alena Dědičová – pro, pan František
Horák – pro :
Hlasování : 7 hlasů pro
0 proti
0 zdržel se
Usnesení č. 17/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Volba místostarosty:
Protože dosavadní místostarosta ing. Vojtěch Horák odstoupil z funkce místostarosty, je
potřeba zvolit nového. Po předchozí domluvě a zájmu o tento mandát byl novým
místostarostou navržen pan František Horák.
Hlasování: kdo je pro: pí. Lenka Králová – pro, pí. Hana Dvořáková – pro, pan Jaroslav
Pros – pro, pan ing.Vojtěch Horák – pro, pan Karel Kolář – pro, pí. Alena Dědičová – pro,
pan František Horák – zdržel se : 6 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se. ...
Konstatuji tedy, že pan František Horák byl zvolen místostarostou obce Dražíč.
Hlasování :
6 hlasů pro
0 proti
1 zdržel se
Usnesení č. 18/2020 bylo schváleno

- Na žádost nového místostarosty p. Františka Horáka bylo obměněno zastoupení
jednotlivých členů krizového štábu obce Dražíč.
- Na jednotlivé dotazy zastupitelů byla starostkou zodpovězeno zajištění opatření v této
krizové době :
1) tj. u ORP Týn nad Vltavou jsou nahlášeny potřebné počty požadovaných ochranných
roušek ( ty už jsme dostali), dále dezinfekce a ochranné rukavice.
2) Dále pomocí dobrovolníků je zajišťován nákup, donáška léků pro seniory i ostatní
potřebné záležitosti.
Závěr:
Starostka obce ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30 hodin.
Poděkovala všem za účast na tomto zasedání, popřála všem pevné zdraví s nadějí, že další
zasedání snad proběhne již tak, jak jsme všichni zvyklí, včetně účasti našich spoluobčanů.
Zapsala: pí. Jana Bambasová
Ověřovatelé zápisu : pí. Hana Dvořáková………………………………..
p. Karel Kolář……………………………………..

Za obec Dražíč: starostka, pí. Alena Dědičová ………………………...

