OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 4/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 29.4.2015 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Veřejnost: p. Musilová, p. Kramoliš ČMŠ, p. Svoboda - jednatel měřičské firmy Geodyn
s.r.o
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce 26.3.2015
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta
4. Čerpání rozpočtu za 4/2015
5. Rozpočtové opatření č. 3/2015
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. 3/2015
ze zasedání zastupitelstva obce 26.3.2015
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Hák, p. Šmejkal
K b.3)- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Brno – žádost o poskytnutí informací a
podkladů k veřejné zakázce „Penetrační úprava místní komunikace – II“ – zadavatel Obec
Dražičky
- Báňské a měřičské služby Blatná – výsledky měření monitorování hladin vody ve
vybraných studních v obci Dražičky
- Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – oznámení o návrzích opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek k vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
- Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – protokoly o zkoušce odpadních vod z obce
Dražičky
- MěÚ Tábor odbor ŽP – výzva k doplnění žádosti obce Dražičky k povolení k nakládání
s podzemními vodami – studně dětské hřiště
- MěÚ Tábor stavební úřad – souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby: vrtaná studna,
vodovod na pozemku parc.č. 366/2 k.ú. Dražičky – dětské hřiště
- TDO Lužnice – závěrečný účet TDO za rok 2014
- Obec Radimovice u Želče – Smlouva o spolufinancování akce „Kulturního odpoledne
s důchodci“ 16.5.2015
- Geodetická kancelář Ing. Pavel Dvořáček Tábor - smlouva č. TA-014330028877/001 o
zřízení věcného břemene parc.č. 524/5, 533/2, 109/2 kat. území Dražičky – účel zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy pod názvem „Dražičky kabel NN p. Vodňanská –
zemní kabel NN, dvě kabelové skříně
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2014
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ALis s.r.o. Česká Lípa – smlouva o poskytnutí práv k užívání software – KEO Majetek, KEO
majetek elektronické inventury
- Lukáš Musil Dražičky 57 – na vědomí – 17.4.2015 při hnojení ZS Slapy došlo k vniknutí
hnojiva na pozemky č.p. 57 a č.p. 63
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 4/2015
k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 3/2015,
schválené v pravomoci starosty
k b.6)– zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu výspravy příjezdové komunikace
k dětskému táboru kamenivem – objednání zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce projednalo výměnu stávající nefunkční jímky na dětském hřišti za
septik. Projektovou dokumentaci a podání žádosti na MěÚ Tábor zajistí p. Luděk Hamr,
objednání výroby u firmy P-PLAST Lom zaj. p. Mrázek
- jednatel a zpracovatel dokladu o úředním měření hluku a technických otřesů trhacích prací
měřičské firmy Geodyn s.r.o RNDr. Bohumil Svoboda CSc. seznámil podrobně
zastupitelstvo obce se způsobem a vyhodnocením měření při clonovém odstřelu č. 582 CO
v kamenolomu Slapy dne 8.12.2014

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 4/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 29.4.2015
Přítomni: p. .Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 4/2015
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 3/2015,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o spolufinancování akce
„Kulturní odpoledne s důchodci“ 16.5.2015 (Smluvní strany: obce Radimovice u Želče,
Slapy u Tábora, Lom, Dražičky, Libějice)
Výsledek hlasování: pro: 7
proti: 0
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo smlouvu s E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice č. TA-014330028877/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu parc.č. 524/5, 533/2, 109/2 kat. území Dražičky – účel zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy pod názvem „Dražičky kabel NN p. Vodňanská – zemní
kabel NN, dvě kabelové skříně
Výsledek hlasování. pro: 7
proti: 0
5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o s firmou ALis s.r.o. Česká
Lípa o poskytnutí práv k užívání software – KEO Majetek, KEO majetek elektronické
inventury
Výsledek hlasování: pro: 7
proti: 0
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo zakoupení dvouplášťového
kruhového tříkomorového septiku a zemního filtru na dětské hřiště u firmy P-PLAST Lom
61 o. Tábor dle cenové nabídky č 80/15 - A ze dne 4.5.2015
Výsledek hlasování: pro: 7
proti: 0

Zápis ověřil:
Milan Mrázek
starosta
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