OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 4/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 31.3.2016 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 a kontrola zápisu č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 25.2.2016
a zápisu č.3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 17.3.2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 3/2016
4. Čerpání rozpočtu za 3/2016
5. 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. č.2/2016
ze zasedání zastupitelstva obce 25.2.2016 a zápisu č.3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce
17.3.2016
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- MěÚ Tábor stavební úřad – územní souhlas s umístěním stavby rozšíření distribuce
NN – Dražičky – p. Neužil přípojka NN – č. 00103002693 na pozemcích parc.č. 100/1,
112/14, 112/15 k.ú. Dražičky
- Hasičský záchranný sbor Jč. kraje územní odbor Tábor – pozvánka na školení velitelů
JSDHO 2.4.2016
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí – schválení havarijního plánu právního subjektu ČMŠ,
a.s. Mokrá pro areály „Kamenolom Slapy u Tábora“ a „Pískovna Planá nad Lužnicí“
- Lesy ČR lesní správa Tábor – výzva k odstranění stromů v obecním lese napadených
kůrovcem
- MěÚ Tábor stavební úřad – územní rozhodnutí o umístění stavby Dražičky, kabel NN paní
Míková, č.st. 1030024785 na pozemcích parc.č. 52/1, 56, 526/15 k.ú. Dražičky
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – oznámení o aktualizaci územně analytických podkladů pro
správní území obce
- Okresní soud Tábor – usnesení o přibrání obce Dražičky do řízení o omezení svéprávnosti
paní Hany Švihlíkové a pana Josefa Švihlíka Dražičky č.p. 3
- MěÚ Tábor stavební úřad – územní rozhodnutí o umístění stavby kabel NN pro č.p. 36 a 31
na pozemcích st. p. 44/2, parc.č. 500/7, 500/16, 542/1 v k.ú. Dražičky
- Marcela Růtová Planá nad Lužnicí – cenová nabídka na kácení stromů v obecním lese
napadených kůrovcem
- MěÚ Tábor stavební úřad – zahájení stavebního řízení a územní rozhodnutí o změně využití
území pro Kamenolom Slapy – jižní část ochranného valu I. etapa
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- Zdeněk Tkadlec Jistebnice - cenová nabídka na kácení stromů v obecním lese napadených
kůrovcem
- Zuzana Musilová Dražičky č.p. 57 – žádost o zapsání informace do zápisu obce týkající se
výsledku chemického rozboru vody z vrtu na pozemku č.p. 57 týkající se zvýšení max.
hodnoty dusičnanů
- MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení o zahájení stavebního řízení pro obec Dražičky –
rekonstrukce opěrné zdi na pozemku parc.č. 76/3 k.ú. Dražičky (hráz obecního rybníka)
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 3/2016
k. b.5) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo požadavek paní Heleny Adamovské na
odkoupení části pozemku před č.p. 4
- zastupitelstvo obce projednalo potřebu úpravy stoky u místní komunikace parc.č. 545/1 k.ú.
Dražičky na rozcestí u pozemku parc.č. 487/1 k.ú. Dražičky– objednání prací zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce projednalo potřebu vybudování komunitní kompostárny na parc.č. 263/1
k.ú. Dražičky – ostatní plocha – objednání prací zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce projednalo potřebu obnovy písma na pomníku padlých v 1. světové
válce na návsi – objednání prací zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce projednalo potřebu výměny 3 kontejnerů 1,5 m3 na tříděný odpad
vzhledem k jejich špatnému technickému stavu. Zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce projednalo zadání prací opravy „Božích muk“ firmě Štukatérství Vintr
Tábor – objednání zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce projednalo zadání prací frézování obecní kanalizace uložené v parc.č.
524/1 kat. území Dražičky firmě SEZAKO České Budějovice
- člen zastupitelstva obce pan Zdeněk Dvořák oznámil v závěru zasedání zastupitelstva obce
svou rezignaci na člena zastupitelstva obce a předsedy finančního výboru. Rezignace je
platná podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí podaná v písemné
formě, panu Dvořákovi byla tato skutečnost oznámena.

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 4/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 31.3.2016
Přítomni: p Dvořák,Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 3/2016
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a neschválilo prodej části pozemku parc.č. 524/5
kat. území Dražičky před č.p. 4
Výsledek hlasování: pro prodej:
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proti prodeji: 6

3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo zadání prací frézování obecní
kanalizace uložené v parc.č. 524/1 kat. území Dražičky firmě SEZAKO České Budějovice
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí informaci paní Musilové Dražičky č.p. 57,
týkající se výsledku chemického rozboru vody z vrtu na pozemku č.p. 57 - zvýšení max.
hodnoty dusičnanů
5. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí rezignaci člena zastupitelstva obce pana
Zdeňka Dvořáka na členství v zastupitelstvu obce Dražičky a tím i předsedy finančního
výboru k 31.3.2016

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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