OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 17/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 29.12.2016 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.16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 24.11.2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 12/2016
4. Čerpání rozpočtu za 12/2016
5. Schválení rozpočtu obce na rok 2017
6. Plán inventury k provedení inventarizace majetku obce pro rok 2016
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. 16/2016
ze zasedání zastupitelstva obce 24.11.2016
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3) – Státní okresní archiv Tábor – protokol o provedeném skartačním řízení
- Státní veterinární správa České Budějovice – informace pro veřejnost a drobnochovatele
drůbeže o výskytu ptačí chřipky
- MěÚ Tábor – stavební úřad – územní rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna,
vodovod, připojení NN, Dražičky č.p. 12 na pozemcích st.p. 15, majitel Jaroslav Přibyl
Sezimovo Ústí 1
- Katastrální úřad pro Jč. kraj, kat. pracoviště Tábor – oznámení o zahájení povolení zřízení
věcného břemene parc.č. 526/15 kat. území Dražičky, vlastník obec Dražičky
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 12/2016
k b.5)– zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Dražičky na rok 2017
k b.6) – Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce o vydání Plánu inventur k provedení
řádné inventarizace majetku obce Dražičky za rok 2016. Fyzická a účetní inventura bude
provedena v termínu 5.1. – 7.1.2017. Dále jmenoval inventarizační komisi ve složení:
předseda: Petr Hák, členové: Luboš Bartáček,Dagmar Pekárková, Jitka Marešová, Lenka
Kosobudová (účetní obce).
k b.7 - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo předběžný plán kulturních akcí obce pro rok
2017, pro doplnění kulturních akcí bude osloven Spolek Zelená Dražičkám, zaj. p. Marešová
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- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o průběhu Valné hromady Svazku
obcí – TDO Lužnice 8.12.2016
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín a organizační zajištění Masopustu
25.2.2017

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 17/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 29.12.2016
Přítomni: p Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 12/2016
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo rozpočet obce Dražičky na rok 2017
jako schodkový. Příjmy ve výši: 1.661.000,00 Kč Výdaje ve výši: 5.712.000,00 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let.
Výsledek hlasování. pro:
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proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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