OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 7/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 26.5.2016 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 28.4.2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 5/2016
4. Čerpání rozpočtu za 5/2016
5. Rozpočtové opatření č.1/2016
6. Jmenování výběrové komise na dodavatele akce z POV 2016
7. Vyhodnocení nabídek výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací“
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.6/2016 ze
zasedání zastupitelstva obce 28.4.2016
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- Okresní soud Tábor – usnesení ve věci posuzovaného Josefa Švihlíka a Hany
Švihlíkové Dražičky č.p. 3 – ustanovení MUDr. Říhové - znalkyně z oboru zdravotnictví o
vypracování znaleckého posudku
- Krajský úřad Jč. kraj ČB – informace o změnách, které budou mít vliv na dotace na
hospodaření v lesích poskytované Jihočeským krajem
MěÚ Tábor stavební úřad – souhlas s provedením ohlášené stavby – stavební úpravy střechy
rodinného domu Dražičky č.p. 31 na pozemku st.p. 44/2 v kat. území Dražičky
- Finanční úřad pro Jč. kraj územní pracoviště Tábor – informace o vyměření daně
z nemovitých věcí na rok 2016 pro obec Dražičky
-MěÚ Tábor stavební úřad – Rozhodnutí – stavební povolení terénních úprav: Kamenolom
Slapy – jižní část ochranného valu I. etapa
- VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách 478/II 392 01 Soběslav - nabídka na
zakázku „Oprava místních komunikací“ v rámci akce z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje 2016
- DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Slavníkovců 455
391 55 Chýnov nabídka na zakázku „Oprava místních komunikací“ v rámci akce z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje 2016
- SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Tábor Areál
Smyslov P.O. BOX 38, 390 02 Tábor - nabídka na zakázku „Oprava místních komunikací“ v
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rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016
- Česká inspekce ŽP České Budějovice – protokol o kontrole plnění povinností ochrany
ovzduší provozovatelem kamenolomu Slapy – Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá
- Vlasta Hošťáková Dražičky 31 – žádost o koupi pozemku parc.č. 500/20 (6 m2) a pozemku
parc.č. 500/19 (23 m2) kat. území Dražičky
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 5/2016
k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 1/2016
schválené v pravomoci starosty
k b.6) starosta obce jmenoval výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a
hodnocení nabídek dodavatelů veřejné zakázky „Oprava místních komunikací“ v rámci akce
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016 ve složení:
předseda:
Petr Hák
členové:
Dagmar Pekárková, Luděk Šmejkal
k b.7) výběrová komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů
veřejné zakázky „Oprava místních komunikací“ v rámci akce z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje 2016 ve složení: předseda: Petr Hák, členové: Dagmar Pekárková, Luděk
Šmejkal provedli otevírání obálek a projednali došlé nabídky dodavatelů veřejné zakázky
„Oprava místních komunikací“. Jako nejvhodnější nabídku vzhledem k nejdelší záruční době
na provedené dílo 60 měsíců, navrhli zastupitelstvu obce ke schválení firmy v pořadí:
1. - DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov
2. - VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách 478/II 392 01 Soběslav
3. - SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Tábor Areál
Smyslov P.O. BOX 38, 390 02 Tábor
k.b.8) zastupitelstvo obce Dražičky projednalo ve spolupráci se spolkem „Zelená Dražičkám“
organizační zajištění oslavy Dětského dne 11.6.2016, občerstvení bude poskytnuto
z finančních prostředků obce.
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o provedené kontrole ČIŽP České
Budějovice v provozovně kamenolomu Slapy dne 20.5.2016 , na kterou byl přizván. Kontrola
byla provedena na základě podnětu občanů z obce Dražičky, která se týkala stížnosti na
nadměrnou prašnost z provozu kamenolomu vlivem silného východního větru ve dnech 8. –
11.5.2016. Po telefonickém upozornění starosty obce na tuto skutečnost vedoucímu
kamenolomu Slapy panu Broukalovi dne 9.5.2016, bylo provedeno překrytí vrcholu valu,
který byl z frakce 0-2 hlinitější frakcí a provedeno intenzivnější zkrápění. Podle sdělení pana
Broukala bude do konce léta 2016 vrchol valu překryt ornicí a následně osázen
dřevinami.Zjištěné skutečnosti nepovažuje ČIŽP za porušení zákona.

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 7/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 26.5.2016
Přítomni: p Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 5/2016
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 1/2016,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo dodavatele na veřejnou zakázku
„Oprava místních komunikací“ v rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
2016 firmu DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Slavníkovců 455
391 55
Chýnov
Výsledek hlasování. pro:
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proti: 2

4. 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 Vlastě Hošťákové Dražičky č.p. 31 pozemek parc.č. 500/20 –
zahrada, parcela zapsaná na LV 10001, kat. území Dražičky, vlastník obec Dražičky, o
výměře 6 m2 a pozemek parc.č. 500/19 – ostatní plocha, parcela zapsaná na LV 10001, kat.
území Dražičky, vlastník obec Dražičky, o výměře 23 m2. Obec Dražičky zajistí objednání
znaleckého posudku a vypracování kupní smlouvy na výše uvedené pozemky, vynaložené
finanční náklady obce budou přefakturovány paní Vlastě Hošťákové.
Výsledek hlasování: pro:
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proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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