OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 6/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 28.5.2015 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce 29.4.2015 a
zápisu č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce 14.5.2015
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta
4. Čerpání rozpočtu za 5/2015
5. Rozpočtové opatření č.4/2015
6. Projednání a schválení závěrečného účtu, účetní závěrky obce Dražičky za rok
2014 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2014
7. Vyhodnocení nabídek výběrového řízení na dodání závěsného mulčovače
8. 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. 4/2015
ze zasedání zastupitelstva obce 29.4.2015 a zápisu č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce
14.5.2015
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení o zahájení územního řízení na vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu parc.č. 6/11, 8/6 v kat. území
Dražičky, majitelka Ing. Ingrid Kopp, Tábor-Měšice
- MěÚ Tábor stavební úřad – územní rozhodnutí o umístění stavby RD na pozemku parc.č.
381/4 v kat. území Dražičky, majitelé Zdeněk a Sabina Rukavičkovi Slapy u Tábora
- Exekutorský úřad Tábor – dražební vyhláška na pozemky v kat.území Dražičky č.j. 017 EX
379/14-38
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení vodoprávního řízení k povolení stavby vrtané
studny – dětské hřiště parc. č. 366/2 v kat. území Dražičky
- Spolek Tábornický Táborák Tábor - žádost o vyjádření souhlasu s konáním letního
dětského tábora v katastru obce Dražičky od 30.6. do 25.8.2015 – není námitek, pouze
upozornit na dodržování nočního klidu v obci
- Agrodos, s.r.o. Domašín 1 Studená - nabídka na zakázku „Závěsného mulčovače pro
údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce“ v rámci akce z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje 2015
- Uniagra CZ, a.s. Jarošovice 790, Týn nad Vltavou - nabídka na zakázku „Závěsného
mulčovače pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce“ v rámci akce
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015
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- Z – TECH, s.r.o. Slapy 144 Slapy u Tábora - nabídka na zakázku „Závěsného mulčovače
pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce“ v rámci akce z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje 2015
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 5/2015
k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 4/2015,
schválené v pravomoci starosty
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo závěrečný účet, účetní závěrku obce
Dražičky za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok
2014
k b.7) – výběrová komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
dodavatelů „Závěsného mulčovače pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích
obce“ v rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 ve složení:
předseda: Petr Hák, členové: Luděk Šmejkal, Jitka Marešová, Zdeněk Dvořák provedli
otevírání obálek a projednali došlé nabídky dodavatelů na závěsný mulčovač. Jako
nejvhodnější nabídku navrhli zastupitelstvu obce ke schválení firmu Uniagra CZ, a.s.
Jarošovice 790, Týn nad Vltavou.
K b. 8) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo ve spolupráci se spolkem „Zelená
Dražičkám“ organizační zajištění oslavy Dětského dne 30.5.2015, občerstvení bude
poskytnuto z finančních prostředků obce, hudební produkci zaj. pan Bartáček za fin odměnu
400,- Kč
- zastupitelsvo obce projednalo podání žádosti firmě Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá o
darovací smlouvu na finanční příspěvek obci Dražičky a sponzorský dar obci ve formě
kameniva na výspravu cest v obci Dražičky. Zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce projednalo návrh pana Bartáčka na podání žádosti o dotaci na
víceúčelové hřiště v rámci projektu „Oranžové hřiště“

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 6/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 28.5.2015
Přítomni: p. .Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 5/2015
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 4/2015,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Závěrečný účet, účetní závěrku Obce
Dražičky za rok 2014, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dražičky za rok
2014 ze dne 28.4.2015, a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce v roce 2014
s výhradou. Ukládá starostovi obce p. Mrázkovi a účetní obce Dražičky paní Kosobudové
zajistit odstranění zjištěných chyb a nedostatků, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Dále ukládá kontrolnímu
výboru provést kontrolu přijatého opatření. Termín: do 31.10.2015
Výsledek hlasování. pro:

7

proti: 0

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo dodavatele na „Závěsný mulčovač
pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce“ v rámci akce z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 firmu Uniagra CZ, a.s. Jarošovice 790, Týn nad
Vltavou a kupní smlouvu na „Závěsný mulčovač“ dodavatel Uniagra CZ, a.s. Jarošovice
790, Týn nad Vltavou za kupní cenu 349.000,- Kč bez DPH. Cena včetně 21% DPH je
422.290,- Kč
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

zdržel se:

1

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na
víceúčelové hřiště v rámci projektu „Oranžové hřiště“.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

Zápis ověřil:
Milan Mrázek
starosta
3

