OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 5/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 25.5.2017 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p. Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Veřejnost: p. Richard Hák – majitel pozemku parc.č. 166/6 kat. území Dražičky
p. Vít Stryhal - majitel pozemku parc.č. 166/7, 166/9 kat. území Dražičky
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce 27.4.2017
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 5/2017
4. Čerpání rozpočtu za 5/2017
5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2016
6. Projednání a schválení účetní závěrky obce Dražičky za 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. 4/2017
ze zasedání zastupitelstva obce 27.4.2017
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3) – - Katastrální úřad pro Jč. kraj, katastrální pracoviště Tábor – vyrozumění o
provedeném vkladu do katastru nemovitostí parc. č 542/1 kat. úzamí Dražičky – věcné
břemeno E.ON
- EKO-KOM, a.s. – informace o množství odpadů z obalů vytříděných v obci Dražičky
v období 1.1.2017 – 31.3.2017
– Státní okresní archiv Tábor – protokol o provedeném skartačním řízení, záznam o předání
archiválií k trvalému uložení v archivu
- MěÚ Tábor – stavební úřad – sdělení o prodloužení lhůty k doložení podkladů pro ČMŠ,
a.s. Mokrá pro dodatečné povolení stavby: Kamenolom Slapy – severní část ochranného valu
- Finanční úřad pro Jč. kraj územní pracoviště Tábor – informace o vyměření daně
z nemovitých věcí na rok 2017 pro obec Dražičky
- Krajský soud České Budějovice – pobočka Tábor – vyrozumění o provedení důkazu
zhlédnutí a zjištění stanoviska k opatrovnictví posuzovaných Josefa a Hany Švihlíkových
Dražičky 3 na den 8.6.2017 a předvolání k projednání odvolání proti rozsudku Okresního
soudu Tábor ve věci stanovení opatrovníka
- Dobrovolný svazek obcí TDO Lužnice – závěrečný účet za rok 2016
Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor RR – oznámení o schválení rozdělení dotací v rámci POV
2017
- Obvodní báňský úřad Plzeň – platební poukaz úhrad z vydobytých nerostů za 4. čtvrtletí
2016 – 15.817,- Kč
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- Martin Janů Tábor 123 – majitel pozemku parc.č. 379/1 kat. území Dražičky – žádost o
prohlášení k využívání stavby na pozemku parc.č. st. 29 kat. území Dražičky
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 5/2017
k b.5) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo závěrečný účet obce Dražičky za rok 2016 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2016
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo účetní závěrku obce Dražičky za rok 2016
k b.7) – pan Hák a pan Stryhal seznámili zastupitelstvo obce Dražičky s předběžným
stanoviskem MěÚ Tábor k jejich žádosti týkající se vydání územního souhlasu ke stavbě na
pozemcích parc.č. 166/6, 166/7, 166/9 kat. území Dražičky. Tyto pozemky se nacházejí
v územním plánu obce Dražičky v zastavitelné ploše v lokalitě 3. Pro tuto lokalitu jsou
stanoveny podmínky pro umisťování staveb zpracováním územní studie. Bylo dohodnuto
opětovně požádat ing. arch. Ťukalovou o cenovou nabídku na zpracování této studie – zaj. p.
Mrázek
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo ve spolupráci se spolkem „Zelená Dražičkám“
organizační zajištění oslavy dětského dne 2.6.2017, občerstvení bude poskytnuto z finančních
prostředků obce
– zastupitelstvo obce projednalo objednání přistavení velkoobjemového kontejneru na
odpad. Termín přistavení od firmy Rumpold Tábor zaj. p. Mrázek
– zastupitelstvo obce opět projednalo pořízení a možné typy traktorových travních
samochodných sekaček pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce, na
kterou obdržela obec Dražičky dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok
2017 ve výši 220.000,- Kč. Zastupitelstvo se dohodlo pořídit sekačku s předním sečením a
vysokozdvižným vyklápěním. Starosta obce pan Mrázek přednesl návrh na oslovení
dodavatelů tohoto druhu traktorové sekačky:
1. Agrodos, s.r.o. Domašín 1
378 53 Studená
2. Uniagra CZ, a.s. Jarošovice 790 375 01 Týn nad Vltavou
3. Z – TECH, s.r.o. Slapy 144
391 76 Slapy u Tábora
Bude následovat vypsání výběrového řízení.
- starosta obce pan Mrázek informoval o potřebě provedení těžby 2 ks smrku v obecním lese
napadaných kůrovcem. Těžbu a odkup dřevní hmoty zajistí odborný lesní hospodář firmy
Vodňanského lesy pan Fleischhans za cenu 1.000,- Kč/m3 s tím, že obec Dražičky nebude
hradit těžbu. Dále podal informaci ohledně prodeje 3 ks vytěžených dubů v horní části
obecního lesa, které vykoupí pan Jan Lorenc, Černovice za cenu 2.500,- Kč/m3. Kupní
smlouvy na prodej dřevní hmoty zaj. p. Mrázek
.

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 5/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 25.5.2017
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 5/2017
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Dražičky za rok
2016 a protokol zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dražičky za rok 2016
ze dne 21.2.2017, a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce v roce 2016 bez
výhrad
.
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo účetní závěrku Obce Dražičky za
rok 2016
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo kritéria pro zadání zakázky,
kvalifikační kritéria, text písemné výzvy a zaslání zadávací dokumentace na dodání
traktorové travní samochodné sekačky pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na
pozemcích obce v rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2017 firmám:
1. Agrodos, s.r.o. Domašín 1
378 53 Studená
2. Uniagra CZ, a.s. Jarošovice 790 375 01 Týn nad Vltavou
3. Z – TECH, s.r.o. Slapy 144
391 76 Slapy u Tábora
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

5. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo prodej dřevní hmoty z obecního lesa:
Dub – kulatina: kupující pan Jan Lorenc Černovice za 2.500,- Kč/m3
Smrk – průmyslové výřezy: kupující pan Vladimír Fleischhans za cenu 1.000,- Kč/m3
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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