OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 14/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 27.10.2016 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Mrázek,Pekárková
Omluveni: p. Marešová,Šmejkal
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.13/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 29.9.2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 10/2016
4. Čerpání rozpočtu za 10/2016
5. Rozpočtové opatření č.5/2016
6. Projednání předběžných návrhů na investice v roce 2017
7. 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. 13/2016
ze zasedání zastupitelstva obce 29.9.2016
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Hák, p. Pekárková
K b.3) - Báňské a měřičské služby Blatná – výsledky měření monitorování hladin vody ve
vybraných studních v obci Dražičky 29.9.2016
- Ing. Pavel Dvořáček – geodetická kancelář Tábor – pozvánka na předání části vytyčených
vlastnických hranic parcel katastru nemovitostí č. 28, 32, 33, 34, 377/24 v kat. území
Dražičky ( obec Dražičky jako vlastník sousedních parcel)
- MěÚ Tábor – stavební úřad – oznámení o shromáždění podkladů před vydáním rozhodnutí
o změně územního rozhodnutí o umístění stavby RD na pozemcích parc.č. 11/2, 527/1 v kat.
území Dražičky, majitel Ladislav Adamovský Dražičky 69
- Krajský úřad Jč. kraj ČB – odbor RR – oznámení o vyhlášení Programu obnovy venkova
Jč. kraje na rok 2017
- MěÚ Tábor – stavební úřad – oznámení zahájení územního řízení na vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby. Vrtaná studna, vodovod, připojení NN, Dražičky č.p. 12 na
pozemcích st.p. 15, majitel Jaroslav Přibyl Sezimovo Ústí 1
- Státní okresní archiv Tábor – záznam o výkonu spisové služby na úseku předarchivní péče,
záznam o předání archiválií k trvalému uložení v archivu
- Obecní úřad Slapy – oznámení o nabytí účinnosti změny č. 2 ÚP Slapy
- Roman Míka Praha – žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, která se týká poskytnutí informací o aktivních bankovních
účtech obce a poslední darovací smlouvy obce. Podána žádost na odbor dozoru MV ČR o
sdělení oprávněnosti této žádosti
- MAS Krajina srdce Mladá Vožice – žádost o příspěvek na činnost MAS ve výši 4.000,- Kč
na každý rok programového období 2016 - 2023
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k b.4) - p. Mrázek seznámil přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 10/2016
k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 5/2016
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo předběžné návrhy na investice v roce 2017:
pořízení traktorové sekačky, nákup sítě na výlov rybníka. Další návrhy a rozhodnutí bude
přijato na příštím zasedání zastupitelstva obce.
k b.7) – zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční příspěvek na administrativní činnost
MAS Krajina srdce Mladá Vožice ve výši 4.000,- Kč na každý rok programového období
2016 – 2023. Plánované investice budou použity do školství, dopravy, sociálních služeb,
podnikání, zemědělství a budování lesní infrastruktury. Z důvodu, že obec Dražičky
neplánuje využití těchto programů, zastupitelstvo obce poskytne příspěvek v případě, že bude
poskytnuta pomoc obci při vyhledání dotačního titulu a jeho administraci na plánovanou
rekonstrukci hráze obecního rybníka.
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo plánované akce pro Místní program obnovy
venkova pro r. 2015- 2020 ( k nahlédnutí na obecním úřadu)
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh změny vnitřní směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
- zastupitelstvo obce Dražičky
projednalo organizační zajištění ochutnávky
svatomartinského vína a lampionového průvodu 11.11.2016
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín podzimní brigády na úklid listí na
12.11.2016 od 13.00 hod.
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín slavnostního rozsvícení vánočního stromu
na 27.11.2016
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo vyúčtování Posvícenské zábavy 15.10.2016.
Výsledek vyúčtování je: - 3.750,- Kč
- pan Bartáček informoval zastupitelstvo obce o organizačním zajištění výlovu obecního
rybníka 5.11.2016
- pan Mrázek informoval zastupitele o požadavku paní Rukavičkové na přidání svítidla VO
k novostavbě RD parc.č 381/4 kat. území Dražičky – není námitek

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 14/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 27.10.2016
Přítomni: p Bartáček,Hák,Mrázek,Pekárková
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 10/2016
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
Výsledek hlasování: pro:

4

proti: 0

3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo aktualizaci Místního programu
obnovy venkova pro r. 2015- 2020
Výsledek hlasování: pro:

4

proti: 0

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo změnu vnitřní směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. V článku 7 - Společná a závěrečná ustanovení se ruší
bod 6.2.
Výsledek hlasování. pro:

4

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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