OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 12/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 26.11.2015 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková
Omluven: p. Šmejkal
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.11/2015 ze zasedání zastupitelstva obce 29.10.2015
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 11/2015
4. Čerpání rozpočtu za 11/2015
5. Rozpočtové opatření č.9/2015
6. Projednání a příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2016
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. 11/2015
ze zasedání zastupitelstva obce 29.10.2015
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- MěÚ Tábor stavební úřad – rozhodnutí – stavební povolení na stavbu rodinného
domu na pozemku parc.č. 381/4, k.ú. Dražičky - majitelé Zdeněk a Sabina Rukavičkovi Slapy
u Tábora
- Luboš Jirků Jindřichův Hradec – plná moc od pana Jana Jirků Strmilov k zastupování
v právních věcech týkající se p. Hany a Josefa Švihlíkových Dražičky 3
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor legislativy a VV – protokoly o kontrole provádění
ověřování podpisů, kopie listin a výkon přenesené působnosti základních registrů
- Svazek obcí TDO Lužnice Želeč u Tábora – pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí
10.12.2015, rozpočet na rok 2016 k zveřejnění
- Exekutorský úřad Plzeň – exekuční příkaz č. návrhu VZP-15-02329334-C734
- Obecní úřad Řepeč – oznámení o projednání návrhu č. 2 územního plánu Řepeč
- Elprojekt Písek s.r.o. – oznámení o změně situace ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 1040010017/001 parc.č. 500/19, 500/20, 542/1 kat. území Dražičky účel zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pod názvem „Dražičky č.p. 36, č.p.
31:rekonstrukce přípoj“- kabelové vedení NN s kabelovou skříní a plastovým kabelovým
pilířem: bude upraven text na straně 2 na kabelové vedení s kabelovými pilíři, dále ve
smlouvě nebude uveden pozemek parc.č. 500/19, který nebude stavbou zasažen
- Helena Adamovská Dražičky č.p. 4 – žádost o koupi pozemku parc.č. 109/2 o výměře 42
m2 kat.území Dražičky

k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 11/2015
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k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 9/2015
schválené v pravomoci starosty
k b.6)– zastupitelstvo obce Dražičky projednalo předběžné návrhy na investice v roce 2016
k. b.7) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo podání žádosti o dotaci z POV na r. 2016
Jihočeského kraje na opravu a údržbu místních komunikací - navrženo provést opravu
komunikace penetrací parc.č. 526/15
- p. Bartáček pozval zastupitele na valnou hromadu SDH Dražičky, která se koná 11.12.2015
zastupitelstvo obce Dražičky projednalo žádost p. Heleny Adamovské Dražičky č.p. 4 o
koupi pozemku parc.č. 109/2 o výměře 42 m2 kat.území Dražičky – způsob prodeje prověří
p. Mrázek
– zastupitelstvo obce opětovně projednalo termín slavnostního rozsvícení vánočního stromku
29.11.2015 od 16.00 hod.,bude poskytnuto občerstvení (čaj, svařené víno) z fin. prostředků
obce
- starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru ve výši 1.000 Kč pro pana
Radovana Janovského Dražičky 45 za zajišťování krmení ryb v obecním rybníku

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 12/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 26.11.2015
Přítomni: p.Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 11/2015
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 9/2015,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo změnu smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene č. 1040010017/001 parc.č. 500/19, 500/20, 542/1 kat. území
Dražičky – účel zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pod názvem „Dražičky
č.p. 36, č.p. 31:rekonstrukce přípoj“- kabelové vedení NN s kabelovou skříní a plastovým
kabelovým pilířem s tím, že bude upraven text na straně 2 na kabelové vedení
s kabelovými pilíři, dále ve smlouvě nebude uveden pozemek parc.č. 500/19, který nebude
stavbou zasažen
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo finanční dar ve výši 1.000 Kč pro
pana Radovana Janovského za zajišťování krmení ryb v obecním rybníku
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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