OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 2/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 23.2.2017 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p. Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Šmejkal
Nepřítomni: p. Pekárková
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce 26.1.2017
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 2/2017
4. Čerpání rozpočtu za 2/2017
5. 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. 1/2017
ze zasedání zastupitelstva obce 26.1.2017
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Hák, p. Marešová
K b.3) – Státní veterinární správa ČB – informace k povinnostem obcí jako orgánů
veterinární péče
- Okresní soud Tábor – předvolání ve věci posuzovaného Josefa Švihlíka Dražičky 3 o
omezení svéprávnosti na 14.2.2017, 28.2.2017
- Okresní soud Tábor – předvolání ve věci posuzované Hany Švihlíkové Dražičky 3 o
omezení svéprávnosti na 14.2.2017, 28.2.2017
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení řízení a ohledání předmětného pozemku
24.2.2017, ve věci prohlášení pozemku parc.č. 270/2 kat. území Dražičky za pozemek určený
k plnění funkcí lesa – majitel obec Dražičky
- MěÚ Tábor – stavební úřad – výzva a usnesení o přerušení 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
- IstavMedia, žádost o poskytnutí informace o investičních plánech obce
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016
- Český statistický úřad Brno – roční výkaz vybraných vládních institucí
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 2/2017
k b.5) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh na zvýšení hodinové odměny za
brigádnické práce na 80,- Kč
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění vítání občánků obce
17.3.2017 v 17.00 hod.
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- zastupitelstvo obce projednalo organizační zajištění veřejné schůze 17.3.2017 v 18.30 hod.
Občerstvení bude poskytnuto z finančních prostředků obce

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 2/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 23.2.2017
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 2/2017
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo zvýšení odměn za brigádnické
hodiny na 80,00 Kč/hod.
Výsledek hlasování: pro:
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proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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