OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 2/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 25.2.2016 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p. Bartáček, Dvořák, Hák, Marešová, Pekárková, Šmejkal
Omluveni: p. Mrázek
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 28.1.2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 2/2016
4. Čerpání rozpočtu za 2/2016
5. Různé
K b.1) Zasedání zahájil místostarosta obce p. Bartáček přivítáním přítomných, seznámil s
programem zasedání, který byl následně schválen. Dále provedl kontrolu zápisu č. 1/2016
ze zasedání zastupitelstva obce 28.1.2016
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Bartáček, ověřovateli zápisu
určeni p. Marešová, p. Pekárková
K b.3) -MÚ Tábor, stavební úřad, zahájení územního řízení kabel NN pro č.p. 31 a 36
- KÚ Jihočeský kraj, Oznámení o vykonání přezkoumání hospodaření obce za r. 2015
- Ministerstvo vnitra ČR - dotazník na činnost veřejného opatrovníka
-Policie ČR - výzva na sdělení přechodného pobytu občana s uvedením v č.p. 22. Pobyt
občana v tomto čísle popisném ani jiném nebyl zjištěn.
- MÚ Tábor, stavební úřad, územní rozhodnutí a stavební povolení pí Ebertová p.č.16/1
- IstavMedia, žádost o poskytnutí informace o investičních plánech obce
- MÚ Tábor, stavební úřad, vydání územního rozhodnutí kamenolom Slapy, jižní val
- MÚ Tábor, odbor živ. prostředí, zahájení vodoprávního řízení – schválení havarijního plánu
kamenolom Slapy
- Spolek Tábornický táborák, souhlas s konáním letního dětského tábora
- ZS Slapy – odpověď na dotaz ohledně pěstební činnosti na půdním bloku č.9105/11. V tuto
chvíli není definitivně rozhodnuto o plodině, v úvahu připadají luskovino-obilná směska,
oves, kukuřice, čirok Zároveň byly panem Šmejkalem předány k nahlédnutí výsledky kontrol
hospodaření s hnojivy v ZS Slapy – vše bez zjištěných nedostatků.
-Okresní soud v Táboře – vyjádření ke stavu v právní věci posouzení svéprávnosti.
-Luděk Schilling – oznámení o umístění včelstev – na pozemcích 263/1, 58/2, 361/2.
k b.4) - pí Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 2/2016
včetně vyúčtování Masopustu.
k b.5) - p. Bartáček zprostředkoval informaci o jednání p. Mrázka se zástupci agentury
Axiom Pardubice na možnost čerpání dotací na opravu rybníka z fondu Ministerstva
zemědělství. Jednání pokračuje, dojde k úpravě studie na sumu potřebné částky předběžného
rozpočtu na rekonstrukci stavebních objektů rybníka a vyhodnocení procentuelní úspěšnosti
projektu.
- p. Šmejkal za společnost ZS Slapy nabídl k odkupu použitý kontejner v prodejní ceně
15tis.Kč.
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- oprava božích muk směrem na jih obce. P. Mrázek zajistí předběžnou nákladovou kalkulaci
a podle stanovené finanční náročnosti bude případně zažádáno o dotaci z Ministerstva
zemědělství ČR
- Dětský karneval se sdružením Zelená Dražičkám vyřizuje pí Marešová. Náklady na
zajištění karnevalu budou částečně hrazeny z rozpočtu obce
– kronika obce, nutno doplnit informace o výlovu rybníka, sázení stromů a posvícenské
zábavy.
– zastupitelstvo projednalo odstranění napadených a spadlých stromů v obecním lese a
probírku lesního porostu pod parkem formou obecní brigády.
- obecní schůze, program uveden na pozvánce, pí Marešová informovala o zajištění
občerstvení.
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.40 hod.
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Zapsal: Bartáček

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 2/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 25.2.2016
Přítomni: p. Bartáček, Dvořák, Hák, Marešová, Pekárková, Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 2/2016
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo nákup kontejneru s podmínkou osobní
prohlídky
Výsledek hlasování. pro:
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proti: 0

zdržel se: 2

3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí umístění včelstev oznámených p. Luďkem
Schillingem.

Zápis ověřil:
Luboš Bartáček
místostarosta

Vyvěšeno: 3.3.2016

K sejmutí: 24.3.2016
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