OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 6/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 28.4.2016 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Šmejkal
Omluvena: p. Pekárková
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 31.3.2016
a zápisu č.5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 14.4.2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 4/2016
4. Čerpání rozpočtu za 4/2016
5. 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.4/2016 ze
zasedání zastupitelstva obce 31.3.2016 a zápisu č.5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce
14.4.2016
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Šmejkal
K b.3)- Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – protokoly o zkouškách odpadních vod
z obce Dražičky
- Jč. kraj krajský úřad ČB – oznámení o schválení dotace z POV 2016
- Obecní úřad Slapy – oznámení o společném projednání návrhu změny č. 2 územního plánu
Slapy
- Dobrovolný svazek obcí TDO Lužnice – závěrečný účet za rok 2015
- Okresní soud Tábor – opatření ve věci posuzovaného Josefa Švihlíka a Hany Švihlíkové
Dražičky č.p. 3 – místní provedení společného výslechu nebo zhlédnutí posuzovaných
19.4.2016
- Obec Radimovice u Želče – Smlouva o spolufinancování akce „Kulturní odpoledne
s důchodci“ 14.5.2016
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB – veřejná vyhláška – oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o
uplatňování Zásad územního rozvoje Jč. kraje ve znění Aktualizace č. 3
- Okresní soud Tábor – protokol sepsaný 19.4.2016 v č. p. 3 Dražičky týkající se provedení
výslechů posuzovaných Josefa Švihlíka a Hany Švihlíkové Dražičky č.p. 3
- Finanční úřad tábor – žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky - hromadné předpisy daně
z nemovitých věcí na rok 2016
- MěÚ Tábor stavební úřad – Rozhodnutí – stavební povolení pro obec Dražičky –
rekonstrukce opěrné zdi na pozemku parc.č. 76/3 k.ú. Dražičky (hráz obecního rybníka)
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k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 4/2016
k. b.5) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo záměr obce na prodej zbytkového dřeva po
provedené těžbě kůrovcem napadených stromů a polomů občanům obce Dražičky za cenu
450,- Kč/m3. Záměr prodeje bude zveřejněn, zájemci o dřevo se mohou přihlásit do
18.5.2016 u starosty obce pana Mrázka a místostarosty obce pana Bartáčka
-zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh starosty obce na změnu složení finančního
výboru z důvodu rezignace člena zastupitelstva obce pana Dvořáka, který zastával funkci
předsedy finančního výboru. Na předsedu kontrolního výboru navrhl pana Petra Háka, který
je členem zastupitelstva obce.
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění kulturní akce „stavění májky
a pálení čarodějnic 30.4.2016“, občerstvení bude hrazeno z rozpočtu obce
- starosta obce pan Mrázek přednesl návrh na dodavatele „Rekonstrukce a výstava místních
komunikací“ v rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016:
1.DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov
2.SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Tábor
Areál Smyslov P.O. BOX 38, 390 02 Tábor
3. VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách 478/II 392 01 Soběslav

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.

2

Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 6/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 28.4.2016
Přítomni: p Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 4/2016
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo nákup 3 ks kontejnerů na tříděný
odpad od firmy MEVA CB s.r.o České Budějovice dle cenové nabídky z 21.4.2016 – za
43.470,- Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo jmenování člena zastupitelstva pana
Petra Háka předsedou finančního výboru
Výsledek hlasování: pro:

4

proti: 0

zdržel se:

1

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o spolufinancování akce
„Kulturní odpoledne s důchodci“ 14.5.2016 (Smluvní strany: obce Radimovice u Želče,
Slapy u Tábora, Lom, Dražičky, Libějice)
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo záměr obce na prodej vytěženého
zbytkového dřeva po provedené těžbě kůrovcem napadených stromů a polomů v obecním
lese občanům obce Dražičky za cenu 450,- Kč/m3
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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