OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 8/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 30.7.2015 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.7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce 25.6.2015
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta
4. Čerpání rozpočtu za 7/2015
5. Rozpočtové opatření č.5/2015
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. 6/2015
ze zasedání zastupitelstva obce 28.5.2015
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- Báňské a měřičské služby Blatná – výsledky měření monitorování hladin vody ve
vybraných studních v obci Dražičky
- Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, územní odbor Tábor – žádost o informaci - složení
krizového štábu obce
- Mze ČR – žádost o seznam nerybolovných obecních rybníků a vodních nádrží v obci
Dražičky
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ŽP – veřejná vyhláška – zveřejnění návrhu obecné
povahy týkající se stanovení rozsahu záplavového území, včetně aktivní zóny záplavového
území významných vodních toků
- MěÚ Tábor odbor životního prostředí – oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci
povolení stavby vodního díla – vrtané studny a vodovodu na pozemku parc.č. 381/4
kat.území Dražičky, majitelé Zdeněk a Sabina Rukavičkovi Slapy 122
- Jč. kraj – krajský úřad České Budějovice – průvodní dopis k návrhu Smlouvy poskytnutí
účelové dotace v rámci POV Jč. kraje v roce 2015 a informace k účtování a zařazení
finančních prostředků - č.smlouvy SDO/OREG/119/15
- MŽP ČR – veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání
Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
- Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá – darovací smlouva na věcný dar obci Dražičky – 340 tun
drceného kameniva z kamenolomu Slapy, čerpání do 31.12.2015
- Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá – darovací smlouva na peněžní dar obci Dražičky ve výši
200.000,- Kč
- Elektrostav Strakonice s.r.o. – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby –
Dražičky, p. Neužil: přípojka NN parc.č. 100/1 kat.území Dražičky
- MěÚ Tábor stavební úřad – souhlas s odstraněním stavby: Hospodářské stavení na pozemku
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st.p. 16/1 kat. území Dražičky, majitelka Marie Ebertová Tábor 88
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 7/2015
k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 5/2015,
schválené v pravomoci starosty
k b.6)– zastupitelstvo obce Dražičky projednalo zadání prací na výměnu nefunkční jímky na
dětském hřišti za septik s pískovým filtrem a zhotovení odpadu. Navrženo zadat práce firmě
Kleiner - Zemní práce Slapy
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo vyúčtování Annenské zábavy 25.7.2015. Výsledek
vyúčtování je: - 3.105,- Kč
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo uspořádání akce rozloučení s prázdninami dne
29.8.2015. V programu bude jízda zručnosti se zahradním traktůrkem, občerstvení a živá
hudba
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu obnovy nátěrů laviček a informačních
tabulí

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 8/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 30.7.2015
Přítomni: p. .Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 7/2015
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 5/2015,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo zadání prací na výměnu nefunkční
jímky na dětském hřišti za septik s pískovým filtrem a zhotovení odpadu. firmě Kleiner Zemní práce Slapy
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2015 – závěsný mulčovač pro údržbu veřejného
prostranství a zeleně na pozemcích obce
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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