OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 3/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 17.3.2016 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
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Projednání odprodeje dřeva z obecního lesa
4. Projednání Smlouvy o závazku veřejné služby v MHD na rok 2016
K b.1) Zasedání zahájil starosta obce pan Mrázek přivítáním přítomných,
programem zasedání, který byl následně schválen.

seznámil s

K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- starosta obce seznámil zastupitele obce s potřebou vytěžení dřevní hmoty z obecního
lesa, která je napadena kalamitními kůrovci a vytěžení vývratů, které jsou označeny
revírníkem orgánu státní správy lesů pro obec Dražičky panem Janem Farou. Termín
zpracování stanoven do 31.3.2016. Součástí napadených stromů kůrovcem jsou i stromy
v místě u louky, která je lesním hospodářským plánem určena k vykácení a následnému
zalesnění. Z tohoto důvodu je potřeba provést vykácení i dalších stromů smrku, ostatní
stromy 2 ks dub budou vykáceny v letních měsících. Pro nezájem oslovených firem v roce
2015 tyto práce nebyly provedeny. Jelikož se jedná o stromy vhodné na další zpracování a
jeho prodej, byly osloveny firmy: pila Želeč u Tábora, Milan Růta Planá nad Lužnicí, Zdeněk
Tkadlec Jistebnice. Z těchto oslovených firem obdržela obec Dražičky 2 nabídky, a to od
pana Milana Růty Planá nad Lužnicí a Zdeňka Tkadlece Jistebnice.
k b.4) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo smlouvu o závazku veřejné služby v
městské hromadné dopravě na rok 2016 – dopravce Comett plus s.r.o.

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 20.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 3/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 17.3.2016
Přítomni: p.Bartáček,Dvořák,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo zadání vytěžení dřevní hmoty
z obecního lesa, která je napadena kůrovcem a vytěžení vývratů firmě Zdeněk Tkadlec,
Třešňová 370, 391 33 Jistebnice, IČO 60841800
Výsledek hlasování. pro:

7

proti: 0

2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby v
městské hromadné dopravě – dopravce Comett plus s.r.o. Tábor na rok 2016.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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