OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 1/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 26.1.2017 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p. Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Omluven: p. Bartáček, Hák
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.17/2016 ze zasedání zastupitelstva obce 29.12.2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 1/2017
4. Čerpání rozpočtu za 1/2017
5. Rozpočtové opatření č.1/2017
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. 17/2016
ze zasedání zastupitelstva obce 29.12.2016
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3) – Báňské a měřičské služby Blatná – výsledky měření monitorování hladin vody ve
vybraných studních v obci Dražičky 29.9.2016 a 30.12.2016
- MěÚ Tábor – stavební úřad – oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby pro
skladování zahradního nářadí a materiálu pro domácnost na pozemku parc.č. 11/2 kat. území
Dražičky, majitel Ladislav Adamovský Dražičky 69
- Spolek Lungta Praha – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“
- RSH Stavební společnost, a.s. Praha – žádost o souhlas se stavbou RD na pozemku parc.č.
379/1 kat. území Dražičky – stavebník Martin Janů Tábor
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ekonomický - oznámení finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2017 – příspěvek na výkon státní správy 57.800,- Kč,
finanční vypořádání a podklady pro státní závěrečný účet za rok 2016
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ekonomický – oznámení o vykonání přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 1/2017
k b.5) - starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 1/2017
schválené v pravomoci starosty
k b.6) - inventurní komise předložila zastupitelstvu obce provedenou inventuru majetku
obce za rok 2016
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- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění Masopustního průvodu
25.2.2017. Odpolední hudební produkci zajistí od 13.00 hod. p. Josef Jandák s kapelou za
částku 4.000,- Kč. Zajistí: zastupitelé, p. Hamr, p. Šimák, p. M. Dvořák . Účastníkům akce
bude poskytnuto občerstvení z finančních prostředků obce
– starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru ve výši 3.000 Kč pro paní
Elišku Dvořákovou Trochovou za vedení kroniky obce
- starosta obce pan Mrázek informoval přítomné zastupitele o situaci sourozenců Hany a
Josefa Švihlíkových v č.p. 3 v Dražičkách. Organizace Sestry Tábor provádí dohled nad
dodržováním dávkování Inzulínu a užíváním léků Hany Švihlíkové, pomáhá při dodržování
její hygieny, zajišťuje nákupy potravin. Stanovená komise při Obecním úřadu Dražičky ve
složení p. Helena Hronová, Milan Mrázek, Josef Slavík stále pomáhá při zajišťování
ostatních věcí při chodu domácnosti. Zastupitelé obce navrhli vyplacení finančního daru
jednotlivým členům této komise ve výši 1.000,- zastupitelstvo obce projednalo předběžný termín veřejné schůze Obecního úřadu Dražičky a
vítání nových občánků na měsíc březen. Bude upřesněno na příštím zasedání zastupitelstva
obce.

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 1/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 26.1.2017
Přítomni: p.Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 1/2017
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 1/2017,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo finanční dar ve výši 3.000 Kč pro
paní Elišku Dvořákovou Trochovou za vedení kroniky obce
Výsledek hlasování: pro:

4

proti: 0

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo finanční dar ve výši 1.000 Kč pro
paní Helenu Hronovou Dražičky č.p. 29 za pomoc při zajišťování chodu domácnosti
sourozenců Hany a Josefa Švihlíkových Dražičky č.p. 3
Výsledek hlasování: pro:

4

proti: 0

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo finanční dar ve výši 1.000 Kč pro
pana Milana Mrázka Dražičky č.p 44 za pomoc při zajišťování chodu domácnosti
sourozenců Hany a Josefa Švihlíkových Dražičky č.p. 3
Výsledek hlasování: pro:

3

proti: 0

nezúčastnil se:

1

6. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo finanční dar ve výši 1.000 Kč pro
pan Josefa Slavíka Dražičky 30 za pomoc při zajišťování chodu domácnosti sourozenců
Hany a Josefa Švihlíkových Dražičky č.p. 3
Výsledek hlasování: pro:

4

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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