Informace z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dříteň konaného dne 02.03.2020
Kompletní zápis a usnesení je k dispozici na Obecním úřadě ve Dřítni
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Zapisovatelka: Bc. Zimová Eva
Ověřovatele zápisu: Smékal Milan., Mgr. Rušínová Kateřina
ZO bere na vědomí usnesení přijaté na 8. zasedání ZO
ZO schválilo všemi hlasy zastupitelstva doplnění programu ZO
1. ZO projednalo finanční podporu pro „Asistenci pomoc a Péče Slunečnice, z.ú.“a
schvaluje finanční dar na činnost v roce 2020 v podobě darovací smlouvy č. 1/2020
v částce 30.000,-Kč.
2. ZO projednalo a bere na vědomí podnět p. Měsíčka – vyrovnání za poškození
střechy při živelné události v místní části Malešice. ZO bere na vědomí rozhodnutí
pojišťovny.
3. ZO projednalo ceny bytů v bytových domech č.p. 115 Dříteň a č.p. 126 Dříteň, dle
znaleckého posudku a předloženého odhadu a pověřuje RO a starostu obce pro
jednání s nájemníky bytů a na základě jednání na příštím ZO rozhodne o dalším
postupu.
Pro: Kudrle Josef, Lébl Miroslav, Prokop Jaroslav,Tůma Karel, Sméka Milan, Mgr.
Papan Juraj, Mgr. Rušínová Kateřina
proti: Ing. Polák Petr, Bc. Švejdová Lenka, Kareš Jan, Hošek František, Žák Petr,
Mikešová Radka
Zdrželi se: Bc. Zimová Eva, Waldhauser Libor
Bod nebyl schválen.
Ing. Polák Petr podal protinávrh ve znění:
ZO bere na vědomí znalecké posudky, kterými byly oceněni byty v domech čp.115
Dříteň a č.p. 126 Dříteň a zastavuje činnosti s dalším prodejem.
Pro návrh: Ing. Polák Petr, Bc.Švejdová Lenka ,Kareš Jan, Hošek František, Žák
Petr, Mikešová Radka.
Proti návrhu: Kudrle Josef, Lébl Miroslav, Prokop Jaroslav, Tůma Karel, Smékal
Milan, Mgr. Papan Juraj, Mgr. Rušínová Kateřina, Bc. Zimová Eva

zdržel se: Waldhauser Libor.
Návrh byl zamítnut.

4. ZO projednalo odměny neuvolněných zastupitelů na základě novely nařízení
vlády č.318/2017 Sb, o výši odměn zastupitelů, dle zaslaného návrhu. Schváleno 14
hlasy pro 1 hlas proti. Dle předloženého návrhu. Návrh je přílohou usnesení.
5. ZO projednalo finanční podporu pro Alzheimer centrum „České Budějovice“ v
částce 20.000,- Kč, formou darovací smlouvy č. 2/2020. 14 hlasy pro 1 se zdržel.
6. ZO projednalo řízení realizace územního plánu č. 4 pro obec Dříteň, jedná se o
pozemky v k.ú. Chvalešovice a v k.ú. Záblatí, změna území k rodinné zástavbě.
Schváleno všemi hlasy ZO.
7. ZO projednalo prodej části pozemku p.č. 145/3 v k.ú. Záblatí pro p. L.P. za cenu
odhadní 17.000,- Kč + administrativní náklady. Dle geometrického plánu č. 562 –
517/2019. Schváleno všemi hlasy ZO.
8. ZO projednalo vstup (smlouvu), obce do Sdružení místních samospráv ČR, z.s. a
pověřuje starostu k vyřízení přihlášky. Schváleno všemi hlasy ZO.
9. ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy. Schváleno 9
hlasy pro, 6 hlasů se zdrželo.
10. ZO projednalo a bere na vědomí záměr realizovat „Poštu Partner“. Partnerskou
smlouvu o zajištění služeb přesouvá na příští ZO po doplnění informací.
11. ZO projednalo a schvaluje dotace od Krajského úřadu Jihočeského kraje v
částce 297.240,00 Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku. Schváleno všemi hlasy ZO.
Interpelace:
Měsíček Josef

žádost o zkrácení stromu u své nemovitosti v Malešicích

Mikešová Radka

dotaz na financování akcí SDH Dříteň z Oranžového roku
dotaz na ,,hasičárnu“ SDH Dříteň
dotaz na odbahnění rybníka ,,Nový“

Hošek František

upozornění na závady na dětském hřišti ve Dřítni
dotaz na rekonstrukci tělocvičny
dotaz na chodník na „Novou Ves“
Schváleno všemi přítomnými hlasy zastupitelstva

