OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 1/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 29.1.2015 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
.
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.13/2014 ze zasedání zastupitelstva obce 30.12.2014
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta
4. Čerpání rozpočtu za 1/2015
5. Rozpočtové opatření č. 1/2015
6. Různé
K b.1) Zasedání zahájil starosta obce pan Mrázek přivítáním přítomných, seznámil s
programem zasedání, který byl následně schválen. Dále provedl kontrolu zápisu č. 13/2014
ze zasedání zastupitelstva obce 30.12.2014
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s. – protokol o výsledku měření hladin vody ve
vybraných studních v obci Dražičky 2.1.2015
- SZIF České Budějovice – oznámení o schválení platby proplacení výdajů na provedení
projektu „Dražičské ovocné aleje a stezky“
- Město Tábor kancelář starosty – veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků pro správní obvod Dražičky
- Krajský úřad Jč. kraj ČB – oznámení finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí
na rok 2015 – příspěvek na výkon státní správy 54.400,- Kč
- ČSÚ Praha – oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ v roce 2015
- MěÚ Tábor stavební úřad – usnesení o zastavení řízení o odstranění stavby: novostavba RD
na pozemku parc.č. 34 k.ú. Dražičky – majitel Miloslav Hruška Tábor 2518
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 1/2015
k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 1/2015,
schválené v pravomoci starosty
k b.6) – - inventurní komise předložila zastupitelstvu obce provedenou inventuru majetku
obce za rok 2014
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění Masopustu 21.2.2015,
odpolední hudební produkci zajistí od 13.00 hod. p. Josef Jandák s kapelou za částku 3.000,Kč. Zajistí: zastupitelé, p. Hamr, p. Šimák, p. M. Dvořák . Účastníkům akce bude poskytnuto
občerstvení z finančních prostředků obce
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- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh starosty obce pana Mrázka na dotěžení
stromů v obecním lese parc.č. 296/11 v kat.území Dražičky. Místní šetření , provedení
změření a počtu stromů bude provedeno 31.1.2015 , zaj. p. Bartáček, Mrázek, Dvořák, Hák.
Po tomto šetření bude provedena výzva na provedení těžby
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo došlou fakturu na nákup 1 ks vycházkového
obleku pro MO SDH Dražičky, na kterou nebyla od obce Dražičky vystavena objednávka .
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh starosty obce pana Mrázka na vypracování
seznamu členů MO SDH , kteří mají v užívání vycházkové obleky SDH – zaj. p. Bartáček

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 1/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 29.1.2015

Přítomni: p. .Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal

1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 1/2015
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 1/2015,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a neschválilo proplacení faktury za nákup 1 ks
vycházkového obleku pro MO SDH Dražičky
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 1

4. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo záměr dotěžení a prodeje stromů
v obecním lese parc.č. 296/11 v kat.území Dražičky
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta

Vyvěšeno: 8.2.2015

K sejmutí: 25.2.2015
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