OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 12/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 25.8.2016 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.10/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 1.7.2016 a
zápisu č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 28.7.2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 8/2016
4. Čerpání rozpočtu za 8/2016
5. Rozpočtové opatření č.3/2016
6. 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. 10/2016
ze zasedání zastupitelstva obce 1.7.2016 a zápisu č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva obce
28.7.2016
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu
určeni p. Marešová, p. Pekárková
K b.3)- Česká republika – státní pozemkový úřad ČB – žádost o sdělení, zda pozemek parc.č.
371/6 k.ú. Dražičky není vyloučen z převodu podle zákona č. 503/2012 Sb.
- Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá – kupní smlouva č. 1501921260 na odběr kameniva –
expediční místo Závod Slapy u Tábora
- Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor – informace o vyznačení
plomby na prodávané pozemky parc.č. 500/20, 500/19 k.ú. Dražičky
MěÚ Tábor – stavební úřad – územní souhlas s umístěním stavby oplocení pozemku parc.č.
166/5 kat. území Dražičky - majitelé Luděk a Pavla Šmejkalovi Dražičky 61
- Státní zemědělský intervenční fond České Budějovice – oznámení o zahájení řízení ve věci
aktualizace evidence půdy
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 8/2016
k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 3/2016
schválené v pravomoci starosty
k b.6) – starosta obce pan Mrázek informoval zastupitele o požadavku pana Hamra na
odstranění 3 ks stromů jeřábu u vjezdu do č.p. 33, které jsou na obecním pozemku.
Odstranění stromů provede pan Hamr v podzimních měsících.

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 12/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 25.8.2016
Přítomni: p Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 8/2016
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 3/2016,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Kupní smlouvu č. 1501921260
s firmou Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá na odběr kameniva – expediční místo Závod
Slapy u Tábora
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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