OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 13/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 29.9.2016 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.12/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 25.8.2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 9/2016
4. Čerpání rozpočtu za 9/2016
5. Rozpočtové opatření č.4/2016
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. 12/2016
ze zasedání zastupitelstva obce 25.8.2016
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- MěÚ Tábor – stavební úřad – oznámení o zahájení územního řízení o změně
územního rozhodnutí o umístění stavby RD na pozemcích parc.č. 11/2, 527/1 v kat. území
Dražičky, majitel Ladislav Adamovský Dražičky 69
- Státní zemědělský intervenční fond České Budějovice – oznámení o provedení aktualizace
evidence půdy parc.č. 270/2 kat. území Dražičky, majitel Obec Dražičky
- MěÚ Tábor – odbor ŽP – oznámení o zahájení správního řízení – předepsání odvodu za
trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na části pozemku parc.č. 55/4
kat. území Dražičky, majitelka Marie Ebertová Tábor 88, předpis odvodů
- EKO-KOM, a.s. České Budějovice – inventarizace zapůjčených odpadových nádob
- Katastrální úřad pro Jč. kraj, kat. pracoviště Tábor – vyrozumění o provedeném vkladu do
katastru nemovitostí parc. č. 500/19, 500/20 – vlastnické právo Luboš Hošťák Tábor 981,
Vlasta Hošťáková Dražičky 31
Krajský úřad Jč. kraj ČB – zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dražičky ze dne
15.9.2016
- RSH Stavební společnost, a.s. Praha – žádost o vyjádření k existenci sítí – novostavba RD
parc.č. 379/1 kat. území Dražičky – majitel p. Janů
- OSA, z.s. Praha – návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních
děl
- Destinační společnost TOULAVA, o.p.s. Tábor – návrh smlouvy o partnerství
- Exekutorský úřad Praha – usnesení o nařízení elektronické dražby na pozemek parc.č. 23/6
kat. území Dražičky o výměře 256 m2
Krajský úřad Jč. kraj ČB – odbor RR – oznámení o provedení kontroly využití dotace z POV
2015 na akci „Závěsný mulčovač pro údržbu veř. prostranství a zeleně na pozemcích
obce“19.10.2016
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- MěÚ Tábor – stavební úřad – kolaudační souhlas s užíváním stavby „Kabelový rozvod NN
pro č.p. 36 a 31 Dražičky“
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 9/2016
k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 4/2016
schválené v pravomoci starosty
k b.6) – zastupitelstvo obce projednalo žádost Destinační společnosti TOULAVA, o.p.s.
Tábor, týkající se společného financování podpory cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že v
případně uzavřené smlouvě o partnerství není zřejmé jaký by byl přínos pro obce, rozhodlo
zastupitelstvo obce neuzavřít smlouvu o partnerství
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o dokončení prací na akci
„Rekonstrukce a výstavba místních komunikací“ 28.9.2016, kterou prováděla firma Vialit
Soběslav
- zastupitelstvo obce projednalo nutnost výměny suchých ovocných stromků v alejích v okolí
obce – nákup zaj. p. Bartáček
- pan Bartáček informoval zastupitelstvo obce o plánovaném výlovu obecního rybníka
v měsíci listopadu. Vzhledem k požadavku paní Radilové provést výlov obecního rybníka do
konce měsíce října, aby bylo možné použít k doplnění vodu z Hořejšího rybníka, bude změna
termínu projednána s SDH Dražičky – zaj. p. Bartáček
- zastupitelstvo obce projednalo termín a zajištění posvícenské zábavy – 15.10.2016
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 13/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 29.9.2016
Přítomni: p Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 9/2016
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 4/2016,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a neschválilo uzavření Smlouvy o partnerství s
Destinační společnosti TOULAVA, o.p.s. Tábor
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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