USNESENÍ Z 20. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽENOV
ze dne 27. 11. 2020
1/20 Zastupitelstvo obce Draženov určuje ověřovateli zápisu Jiřího Tulise a Milana
Veselého; zapisovatelem Michala Podestáta.
Zastupitelstvo obce Draženov

schvaluje:

2/20

program zasedání ZO dne 27. 11. 2020.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Přidělování parcel OZ Draženov
4) Návrh rozpočtu 2021 a střednědobý výhled 2022 - 2023
5) Plán inventur 2020
6) Rozsvěcení vánočního stromečku 2020 - dotace
7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ČEZ – OZ Draženov
8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene UNITED NETWORKS – OZ
Draženov
9) Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo OZ Draženov – Colas, a. s.
10)Ukončení realizace překládky CETIN OZ Draženov
11)Rekonstrukce malé vodní nádrže – žádost o dotaci
12)Rozpočtové opatření
13)Diskuze – fitness hřiště, kontejner…

3/20 přidělení pozemku č. 2135 v k. ú. Draženov paní
4/20 přidělení pozemku č. 2139 v k. ú. Draženov manželům
5/20 přidělení pozemku č. 2136 v k. ú. Draženov manželům
6/20 přidělení pozemku č. 2150 v k. ú. Draženov
7/20 přidělení pozemku č. 2146 v k. ú. Draženov
8/20 přidělení pozemku č. 1623 v k. ú. Draženov panu
9/20 zařadit do rozpočtu 2021 tyto akce: pokračovat v zasíťování obytné zóny, čištění sádky,
prodloužení kanalizace, výměna šoupat na vodovodním řadu, náhradní zdroj pitné vody,
drobné opravy v hasičské zbrojnici, nákup kontejneru na železo, běžná péče o les, příprava
fitness hřiště.
10/20 inventarizační komisi k zajištění inventarizace k 31.12.2020 ve složení:
Ústřední inventarizační komise :
 Předseda: Ing. Petr Selnar
 členové: Jan Kupeček, Kateřina Švehlová
Dílčí inventarizační komise č. 1 :
- předseda: Jan Kupeček
- členové: Ing. Petr Selnar, Zdeněk Plachý
Dílčí inventarizační komise č. 2 :
- předseda: Karel Krutina
- členové: Michal Podestát, Kateřina Švehlová

Dílčí inventarizační komise č. 3 :
- předseda: Milan Veselý
- členové: Jiří Tulis, Lukáš Kincler
11/20 přijetí dotace ČEZ a. s. ve výši 15 000Kč bez DPH na akci Rozsvěcení vánočního stromku
Draženov 2020
12/20 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-0016431/SOBS VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
13/20 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností United Networks

14/20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na OZ Draženov se společností Colas a.s.
zamítá:
bere na vědomí:
: návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Draženov na 2022 –
2023
: informaci o ukončení realizace překládky Cetin „VPIC
Draženov_obytná zóna RD 11010075598“
: informaci o podání žádosti o dotaci na akci „Draženov – rekonstrukce malé vodní nádrže p. č.
2101“
: rozpočtové opatření č. 10 /2020
: možnost výstavby fitness hřiště za podpory spolufinancování z příslušného dotačního titulu

Zapsal: Michal Podestát

