OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 13/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 30.12.2015 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.12/2015 ze zasedání zastupitelstva obce 26.11.2015
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 12/2015
4. Čerpání rozpočtu za 12/2015
5. Rozpočtové opatření č.10/2015
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2016
7. Plán inventury k provedení inventarizace majetku obce pro rok 2015
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. 12/2015
ze zasedání zastupitelstva obce 26.11.2015
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor kancelář hejtmana – oznámení o poskytnutí
účelové dotace na neinvestiční výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů
- Okresní soud Tábor – usnesení o uložení trestu odpracování veřejně prospěšných prací pro
obec Dražičky
- ZŠ Malšice- žádost o sdělení seznamu dětí v obci Dražičky pro zápis žáků do 1. třídy ZŠ
pro ročník 2016/2017
- Město Tábor odbor ŽP – dotazník pro digitalizaci dat v rámci zpracování aktualizace
povodňového plánu ORP Tábor
- MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na
stavbu skladu zahradního nářadí a domácí dílny na pozemku st. p. 16/1, parc.č. 55/4 kat.
území Dražičky – žadatel Marie Ebertová Tábor 88
-EKO-KOM,a.s. Praha – informace o změnách v systému EKO-KOM, které se týkají odměn
pro obce od 1.1.2016, dotazník za rok 2015
- Jaroslav Přibyl majitel č.p. 12 – oznámení o provedení průzkumného vrtu parc.č. 60/1 kat.
území Dražičky
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 12/2015
k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 10/2015
schválené v pravomoci starosty
k b.6) - zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Dražičky na rok 2016
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k b.7) – Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce o vydání Plánu inventur k provedení
řádné inventarizace majetku obce Dražičky za rok 2015. Fyzická a účetní inventura bude
provedena v termínu 7.1. – 8.1.2016. Dále jmenoval inventarizační komisi ve složení:
předseda: Zdeněk Dvořák, členové: Luboš Bartáček,Dagmar Pekárková, Jitka Marešová,
Lenka Kosobudová (účetní obce).
k. b.7) - starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo o podmínkách prodeje pozemku
parc.č. 109/2 o výměře 42 m2 kat.území Dražičky, o který požádala majitelka přilehlého
rodinného domu č.p. 4 paní Helena Adamovská.
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu odstranění stromů v obecním lese
napadených kůrovcem, které budou určeny k prodeji jako palivové dřevo. Provedení prací
projedná p. Bartáček s členy SDH Dražičky
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo předběžný plán kulturních akcí obce pro rok 2016,
pro doplnění kulturních akcí bude osloven Spolek Zelená Dražičkám, zaj. p. Marešová

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 13/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 30.12.2015
Přítomni: p.Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 12/2015
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 10/2015,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo rozpočet obce Dražičky na rok 2016
jako schodkový. Příjmy ve výši: 1.853.500,00 Kč Výdaje ve výši: 5.263.000,00 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let.
Výsledek hlasování. pro:

7

proti: 0

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo čerpání finančních prostředků v roce
2016 z rozpočtu obce zařazených na § 234 a plánovaných na opravu opěrné zdi
s chodníkem u obecního rybníka parc.č. 76/3, pouze v případě získání dotace na tuto akci
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonných ustanovení zveřejnit záměr obce prodat
určenému zájemci paní Heleně Adamovské Dražičky č.p. 4 pozemek parc.č. 109/2 –
zahrada, parcela zapsaná na LV 10001, kat. území Dražičky, vlastník obec Dražičky, o
výměře 42 m2. Obec Dražičky zajistí objednání znaleckého posudku a vypracování kupní
smlouvy na výše uvedený pozemek, vynaložené finanční náklady obce budou
přefakturovány paní Heleně Adamovské
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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