Obec Draženov
Zastupitelstvo obce Draženov

USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽENOV
ze dne 26. 3. 2021
1/23 Zastupitelstvo obce Draženov určuje ověřovateli zápisu Jana Gožďála a Milana Veselého;
zapisovatelem Jana Kupečka.
Zastupitelstvo obce Draženov

schvaluje:

2/23
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

program zasedání ZO dne 26. 3. 2021.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Přidělování parcel OZ Draženov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Smlouva účelová dotace Pk
Dotace – OZ, stromy
Plán financování obnovy kanalizace
Odpady ceník
Žádost o kácení stromu u bytovky čp 99
Diskuze
Žádost o koupi části poz. č. 14/1 v k. ú. Draženov
Nabídka geologických prací pro zajištění možností vodních zdrojů pro zásobování obce
pitnou vodou

3/23 přidělení pozemku č. 2143 paní XXX a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
5/23 přidělení pozemku č. 2138 paní XXX a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
6/23 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá opatření k nápravě k zjištěné chyby
a to porušením Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7/23 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost Plzeňského kraje ve výši
18 832 Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
8/23 podání žádosti do dotačního titulu Pk Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 na
Ošetření vzrostlých stromů obce Draženov a pověřuje starostu podpisem smlouvy
s poskytovatelem dotace.
9/23 podání žádosti do dotačního titulu Pk Retence vody na akci „Výstavba záchytných
průlehů“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s poskytovatelem dotace.
10/23 zpracování a podání žádosti do dotačního titulu Pk Retence vody 2021 na akci „Výstavba
záchytných průlehů“ paní R. Harnovou Chvojkovou dle předložené cenové nabídky.
11/23 podání žádosti o dotaci do SFŽP na osázení protihlukového valu v obci Draženov a
pověřuje starostu k učinění dalších kroků souvisejících se získáním dotace a realizací
projektu.
12/23 Plán financování obnovy kanalizace obce Draženov pro období 2021 – 2030.

13/23 Ceník za využívání systému Obce pro původce opadů ve smyslu §4 odst.1 písm. x) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Obec Draženov
Zastupitelstvo obce Draženov

14/23 pokácení borovice na parc. č. 38/1 v k. ú. Draženov v blízkosti bytového domu čp. 99.
15/23 zveřejnění záměru na prodej části pozemku č. 14/1 v k. ú. Draženov. Ten bude zveřejněn
až po geodetickém zaměření konkrétní části.
16/23 cenovou nabídku na ověření stávajících vodních zdrojů a možnosti zajištění nových
vodních zdrojů pro obec a jako zdroje hromadného zásobování.
17/23 cenovou nabídku na opravu cest do Rejkovic a pověřuje starostu k dalším úkonům
spojeným s realizací této úpravy.

zamítá:

4/23 přidělení pozemku č. 2143 paní XXX a panu XXX
bere na vědomí:


žádost o dotaci na MMR na Technickou infrastrukturu OZ Draženov

Zapsal: Jan Kupeček

