OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 7/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 25.6.2015 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková
Omluveni: p. Šmejkal
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce 28.5.2015
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta
4. Čerpání rozpočtu za 6/2015
5. Rozpočtové opatření č.5/2015
6. Projednání nabídek na vypracování projektové dokumentace na opravu rybniční
hráze v obci Dražičky, parc.č. 76/3 k.ú. Dražičky
7. 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. 6/2015
ze zasedání zastupitelstva obce 28.5.2015
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- PČR územní odbor Tábor - výzva na sdělení evidence přestupků občana obce
Dražičky – bude postoupeno přestupkové agendě města Tábor
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ŽP – opatření obecné povahy č. 1 – vydání výjimky
ze základních podmínek ochrany bobra evropského
- Miloslav Hruška Tábor 2518 – majitel č.p. 32 – žádost o vyčistění potrubí veřejné
kanalizace v úseku vedle č.p. 32
- Miloslav Hruška Tábor 2518 – majitel č.p. 32 – žádost o přidání svítidla veřejného osvětlení
k domu č.p. 32
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – žádost o součinnost státní správy v oblasti zákona č. 122/2004
Sb., o válečných hrobech a pietních místech
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 6/2015
k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 5/2015,
schválené v pravomoci starosty
k b.6) – zastupitelstvo obce projednalo došlé nabídky na
vypracování projektové
dokumentace na opravu rybniční hráze a komunikace v obci Dražičky, parc.č. 76/3 k.ú.
Dražičky od firmy Hochtief CZ, a.s. České Budějovice a autorizovaného inženýra pro
pozemní stavby Ing. Pavla Primase, Helsinská 2733 Tábor
1

k b.7)– zastupitelstvo obce Dražičky projednalo žádost p. Miloslava Hrušky Tábor 2518 –
majitel č.p. 32 v Dražičkách žádost o vyčištění potrubí veřejné kanalizace v úseku vedle č.p.
32 – vyčištění bude objednáno u firmy Čevak Tábor – zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo žádost p. Miloslava Hrušky Tábor 2518 – majitel
č.p. 32 v Dražičkách o přidání svítidla veřejného osvětlení k domu č.p. 32 – rozhodnuto
umístit svítidlo na sloup vedení NN na rohu domu č.p. 25 – objednání zaj. p. Mrázek

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 7/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 25.6.2015
Přítomni: p. .Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 6/2015
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 5/2015,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo zadání vypracování projektové
dokumentace na opravu rybniční hráze a komunikace v obci Dražičky, parc.č. 76/3 k.ú.
Dražičky firmě HOCHTIEF CZ,a.s.České Budějovice za nabídkovou cenu 47.500,- Kč
bez DPH
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo sazbu za použití traktoru Z 8011 na
mulčování zeleně na pozemcích obce ve výši 760,- Kč za hodinu provozu
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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