Informace z 4. zasedání Zastupitelstva obce Dříteň konané dne 4.3.2019
Kompletní zápis a usnesení je k dispozici na Obecním úřadě ve Dřítni
Zapisovatelka: Bc. Zimová Eva
Ověřovatele zápisu: Tůma Karel, Hošek František
ZO bere na vědomí usnesení přijaté na 3. zasedání ZO
ZO schválilo všemi hlasy doplnění programu ZO
1. ZO projednalo a schvaluje všemi hlasy zápisy z RO č.3,4,5.
2. ZO projednalo a schvaluje všemi hlasy dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu

ze dne 19.10.2017 s firmou ČEPS a.s. - jedná se o PPO Malešice.
3. ZO projednalo a schválilo všemi hlasy podmínky rozšiřování pozemků pro výstavbu
dle přílohy č.1, kde bylo doplněno, že jednotlivé záměry budou předkládány k jednání
a schválení ZO.
4. ZO projednalo a schválilo všemi hlasy prodej stavebního pozemku v k.ú. Záblatí (část
Radomilice) p.č. 1072/15 o výměře 812m2 v částce 203.000,- Kč + DPH 21% tj.
v celkové částce 245.630,- Kč.
5. ZO projednalo a schvaluje všemi hlasy „Jednací řád ZO“ doplněný dle předloženého
návrhu. ZO konstatovalo že bude dodržována spolupráce s RO tím, že RO bude
předkládat zápisy z usnesení RO do 1 měsíce od jejího konání.
6. ZO bylo seznámeno a vzalo na vědomí jednáním s ČEZ pro případné napojení na
přivaděč tepla do Českých Budějovic.
7. ZO bylo seznámeno a vzalo na vědomí postup projektu rekonstrukce kotelny a
rozvodů tepla ve Dřítni.
8. ZO schvaluje všemi hlasy změnu územního plánu č.3 dle přílohy č.2 a č.3.
9. ZO projednalo řešení revitalizace a rekonstrukce brownfieldů 117DO82 (bývalá
sudárna a kovárna) a souhlasí s výstavbou veřejně prospěšné budovy - Obecní úřad
s možností požádat o dotaci. Schváleno 11 hlasy pro, 3 hlasy proti.
10. ZO projednalo a souhlasí všemi hlasy s omezením vjezdu k rybníku Černoháj a Nový
za předpokladu dodržení všech právních předpisů.
11. ZO projednalo pokračování projektu revitalizace obce Dříteň ve stádiu schválení
stavebních úprav v jednotlivých částech projektu. Toto je upraveno v příloze č.4.

Interpelace: p. Mikešová - stav podlahy a nábytku v sále ve Dřítni
p. Hošek - odvodnění a zpevnění ploch okolo bytovek u hřiště ve Dřítni
Usnesení schváleno všemi přítomnými hlasy zastupitelstva.

