OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 9/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 30.6.2016 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková
Omluven: p. Šmejkal
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 26.5.2016 a
zápisu č.8/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 9.6.2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 6/2016
4. Čerpání rozpočtu za 6/2016
5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2015 a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2015
6. Projednání a schválení účetní závěrky obce Dražičky za rok 2015
7. Projednání a schválení Smlouvy o dílo s firmou Vialit Soběslav s.r.o. na akci
„Rekonstrukce a výstavby 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.7/2016 ze
zasedání zastupitelstva obce 26.5.2016 a zápisu č.8/2016 ze zasedání zastupitelstva obce
9.6.2016
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- MěÚ Tábor odbor rozvoje – žádost o součinnost státní správy v oblasti zákona č.
122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
Ministerstvo ŽP ČR – oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu
zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
- Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá – darovací smlouva na peněžní dar 20.000,- Kč
- Jč. kraj – krajský úřad České Budějovice – průvodní dopis k návrhu Smlouvy poskytnutí
účelové dotace v rámci POV Jč. kraje v roce 2016 a informace k účtování a zařazení
finančních prostředků - č.smlouvy SDO/OREG/310/16
- Dřevotvar Chýnov – oznámení o vzdání se práva na odvolání na podání námitky proti
odmítnutí nabídky na akci „Oprava místních komunikací“ v rámci akce z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje 2016
- EKO-KOM, a.s. Praha – změna přílohy Smlouvy o zajištění zpětného odběru odpadů
- Vialit Soběslav, s.r.o. - smlouva o dílo – „Rekonstrukce a výstavba místních komunikací“
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k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 6/2016
k b.5) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo závěrečný účet obce Dražičky za rok 2015 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2015
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo účetní závěrku obce Dražičky za rok 2015
k b.7) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo Smlouvu o dílo s firmou Vialit Soběslav
s.r.o. na akci „Rekonstrukce a výstavby místních komunikací“
k b.8) - zastupitelstvo obce Dražičky potřebu zhotovení záchytného vtoku do kanalizace u
místní komunikace parc.č. 542/3 kat. území Dražičky – u „Božích muk“. Objednání prací zaj.
p. Mrázek
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo zvýšení hodinové sazby za brigádnické práce pro
potřeby Obce Dražičky – sečení křovinořezem – sazba 100,- Kč/hod.
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo připomínky pana Zdeňka Dvořáka Dražičky 55
k špatné údržbě travnatých pozemků v obci. V současné době je vše posečeno travní
sekačkou a závěsným mulčovačem za traktorem. Dosékání křovinořezem provádí v rámci
OPP pan Pytlík, ale pro jednoho pracovníka je rozsah prací příliš velký. Proto zastupitelstvo
obce rozhodlo zveřejnit výzvu pro zájemce o sečení křovinořezem, bude provedeno opětovné
mulčování závěsným mulčovačem, aby došlo k rozdrcení posečené přerostlé trávy a bude
pokračovat častější sečení ostatních ploch travním traktorem.
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitele o e-mailu od nasedrazicky@centrum.cz,
týkající se kritiky vysékání trávy na dětském hřišti a ovocných alejí

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 9/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 30.6.2016
Přítomni: p Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 6/2016
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2016 – „Rekonstrukce a výstavba místních
komunikací“
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
3. Zástupce zadavatele předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o dílo s firmou Vialit Soběslav,
s.r.o. – „Rekonstrukce a výstavba místních komunikací“ a doložil způsob výběru
dodavatelů ze 3 zájemců. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o
dílo s firmou Vialit Soběslav, s.r.o. – „Rekonstrukce a výstavba místních komunikací“
za cenu díla bez DPH 401.598,- Kč. Cena díla včetně 21% DPH 485.933,60 Kč
Výsledek hlasování. pro: 5
proti: 0
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Dražičky za rok
2015 a protokol zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dražičky za rok 2015
ze dne 26.5.2016, a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce v roce 2015
s výhradou. Ukládá starostovi obce p. Mrázkovi a účetní obce Dražičky paní Kosobudové
zajistit odstranění zjištěných chyb a nedostatků, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. tím, že bude schválení účetní
závěrky zaúčtováno v měsíci, kdy byla schválena zastupitelstvem obce.
Výsledek hlasování. pro: 5
proti: 0
5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo účetní závěrku Obce Dražičky za
rok 2015
Výsledek hlasování. pro: 5
proti: 0
6. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo zvýšení hodinové sazby za
brigádnické práce pro potřeby Obce Dražičky – sečení křovinořezem – sazba 100,- Kč/hod.
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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