Informace z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dříteň konané dne 3.12.2018
Kompletní zápis a usnesení je k dispozici na Obecním úřadě ve Dřítni
Zapisovatelka: Bc. Eva Zimová
Ověřovatele zápisu: Miroslav Lébl, Mgr. Kateřina Rušínová
Proběhl slib nové zastupitelky Bc. Lenky Švejdové
ZO bere na vědomí usnesení přijaté na 1. zasedání ZO
1.
2.
3.
4.
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ZO projednalo program a jeho doplnění a schvaluje všemi hlasy.
ZO projednalo a bere na vědomí dopis p. Měsíčka.
ZO projednalo a schvaluje zápisy z RO č.1 a č.2 - všemi hlasy.
ZO neschvaluje výběrové řízení na rekonstrukci sudárny v objektu zámku – všemi
hlasy.
a) ZO provedlo volbu orgánů obce a zvolilo složení sboru pro občanské záležitosti ve
složení: předseda: p. Mikešová Radka, členové: Bc. Zimová Eva, Bc. Pekárková Jitka,
p. Faktorová Lucie, p. Šašková Pavla – všemi hlasy.
b) ZO provedlo volbu členů kontrolního výboru, členové: Ing. Polák Petr, p. Faktor
Michal – 14 hlasy pro, 1 hlas se zdržel.
Volbu členů do finančního výboru ZO odložilo na jednání příštího ZO.
ZO schvaluje žádost o příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Dříteň, konkrétně na platy pro
školní asistentku ZŠ a asistentku MŠ a ŠD v celkové částce 165.200,-Kč dle přílohy –
všemi hlasy.
ZO schvaluje smlouvu o zapůjčení peněz místnímu hospodářství obce Dříteň v částce
1.000.000,-Kč – všemi hlasy.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 14 dle přílohy- všemi hlasy.

9. ZO schvaluje příjem: doplatek dotace od Krajského úřadu na nákup nového
dopravního automobilu a požárního přívěsu pro hašení pro JSDH Malešice v částce
90.000,- Kč.
Dotace od Ministerstva vnitra na nákup nového dopravního automobilu a požárního
přívěsu pro hašení pro JSDH Malešice v částce 450.000,- Kč.
Dotace od Krajského úřadu na volby do ZO v částce 210.000,-Kč.
Dotace od Min. životního prostředí na zateplení budovy pohostinství ve
Chvalešovicích v částce 846.964,- Kč.
Dotace od Krajského úřadu na zpracování lesního hospodářského plánu v částce
85.794,- Kč - schváleno všemi hlasy.
10. ZO projednalo návrhy pracovních skupin pro tvorbu obecní vyhlášky a jednacího

řádu.

11. ZO schvaluje mimořádnou splátku na infrastrukturu ,,Za rybníkem“ ve výši 372.000,-

Kč - všemi hlasy.
12. ZO projednalo a souhlasí s jednáním o dofinancování - ,,Dříteň instalace kotle na
biomasu, DPST rozvody tepla“ a pověřuje starostu k jednání s Komerční bankou –
všemi hlasy.
13. ZO projednalo způsob zápisu, ZO – bude se zapisovat jednotlivé rozhodnutí početním
zápisem jednotlivých hlasů – 10 hlasy pro, 4 hlasy proti, 1 hlas se zdržel.
Interpelace: p. Kareš - čištění potoka ve Strachovicích
- nefunkční zvon na kapličce ve Strachovicích
p. Hošek - plot u dětského hřiště ve Dřítni
- špatný stav schodů u večerky ve Dřítni
- nepřehledné webové stránky obce
p. Lébl - podal informace o inventurním plánu v obcích
Schváleno všemi přítomnými hlasy zastupitelstva.

