USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽENOV
ze dne 4. 3. 2020
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Zastupitelstvo obce Draženov určuje ověřovateli zápisu Karla Krutinu a Zdeňka
Plachého; zapisovatelem Michala Podestáta.
Zastupitelstvo obce Draženov

schvaluje:
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program zasedání ZO dne 4. 3. 2020.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Návrh závěrečného účtu obce Draženov za rok 2019
4) Inventarizační zpráva za rok 2019
5) Účetní závěrka za rok 2019
6) Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019
7) Zpráva o 106 za rok 2019
8) Rozpočtové opatření
9) Záměr obce pronajmout nemovitý majetek (pozemky)
10) Výpověď smlouvy MŠ Luženičky
11) Účelová dotace dopravní obslužnost
12) Příkazní smlouva Stavební podpora s.r.o.,
13) Navržení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek pro OZ Draženov.
14) Program obnovy venkova
15) Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ na připojení zbývajících parcel v OZ Draženov
16) Pověření zástupce pro pořízení Změny ÚP č. 2 Draženov
17) Diskuze – heraldika, dračí lodě,
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Výroční zprávu o činnosti obce Draženov v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019.
4/13 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti na
území Plzeňského kraje v roce 2020 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
5/13 Příkazní smlouvu se společností Stavební podpora s.r.o. a pověřuje starostu
k jejímu podpisu. Cena za plnění této smlouvy je 112.000 Kč bez DPH.
6/13 komisi pro vyhodnocení nabídek na zhotovitele stavebních prací pro obytnou zónu
Draženov ve složení: Ing. Petr Selnar (náhradník: Michal Podestát), Jan Kupeček
(náhradník: Jan Gožďál), Zdeněk Plachý (náhradník: Zdeněk Sladký).
7/13 Program obnovy venkova obce Draženov pro roky 2020 – 2024.

8/13 Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) číslo 20_SOBS01_4121623945 a
pověřuje starostu k jejímu podpisu.
9/13 pověřenou osobu k pořízení Změny č. 2 ÚP Draženov Ing. Petra Selnara.
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nákup 2 ks knih „Svoboda nebyla zadarmo“ s podtitulem „Po stopách

osvobození.“

12/13 nabídku Domažlické malby s.r.o. na nátěry fasád vybraných obecních nemovitostí

ve výši 138.489 Kč bez DPH a nabídku Filipa Párala na opravu oplechování fasády
restaurace Draženov č.p. 9 ve výši 41.460 Kč bez DPH.

zamítá:

11/13 příspěvek ve výši 5 000Kč pro společnost Military car club Plzeň.
bere na vědomí:
 Návrh závěrečného účtu obce Draženov za rok 2019, Inventarizační zpráva 2019, Účetní

závěrku 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
 rozpočtové opatření č. 1/2020
 záměr na pronájem pozemků (viz přílohu č.3)
 výpověď smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy MŠ Luženice,
okres Domažlice, příspěvkové orgaizace.
 Možnost účasti na závodu Dračích lodí.
Zapsal: Michal Podestát

