Informace z 11. zasedání zastupitlestva obce Dříteň konané dne 17.10.2016
Kompletní zápis a usnesení je k dispozici na obecním úřadě ve Dřítni
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatelka: Bc. Eva Zimová
Ověřovatelé zápisu: Smékal M., Mgr. Rušínová K.
OZ souhlasí všemi přítomnými hlasy s doplněním programu zasedání
OZ bere na vědomí kontrolu usnesení přijaté na 10. zasedání OZ
1. OZ projednalo a schvaluje zápisy z OR č. 33, 34, 35
2. OZ projednalo a schvaluje smlouvy na projekt „Revitalizace obce Dříteň -

3.
4.
5.
6.

7.

rekonstrukce zámku, obnova zámeckého parku, rekonstrukce a dostavba sportovního
areálu“
-příkazní smlouvu č.BF/TDI/2016/44/DK
-smlouvu o dílo č.31/2016
-příkazní smlouvuč.SW99/2016
-příkazní smlouvu – předmětem smlouvy je výkon práv a povinností zadavatele podle
zákonač. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu
§151 citovaného zákona.
OZ rozhodlo a pověřuje RO a členy ZO k přípravě návrhu nové obecní vyhlášky.
OZ projednalo přípravu rozpočtu na r. 2017-návrh investic dle přílohy.
OZ rozhodlo, že se nebude zvyšovat koeficient z daně nemovitosti.
OZ schválilo revokaci usnesení ze 7. zasedání OZ Dříteň ze dne 28.12.2015 v bodě 1.
se mění celé znění a to takto: OZ projednalo a schvaluje rozpočet obce Dříteň pro rok
2016 jako přebytkový. Příjmy v částce 30 175 100,- Kč, výdaje v částce 28 938 300,Kč. Přebytek bude použit na financování dle přílohy. Příspěvek pro ZŠ a MŠ Dříteň pro
rok 2016 v částce 2 200 000,- Kč. Příspěvek na činnost TJ Dříteň pro rok 2016 v částce
280 000,- Kč.
OZ schválilo dotace od Ministerstva kultury na obnovu kulturní památky - kašna na
nádvoří zámku ve Dřítni v částce 400 000,- Kč.
Dotace od Krajského úřadu České Budějovice na volby do zastupitelstev krajů
a senátu ČR v částce 224 000,- Kč.
Intrerpelace : p. Buneš – žádost o dvě fotbalové branky do Strachovic
p. Horký – dotaz na nové ordinace ve Dřítni

