OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 10/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 26.10.2017 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.9/2017 ze zasedání zastupitelstva obce 28.9.2017
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 10/2017
4. Čerpání rozpočtu za 10/2017
5. Rozpočtové opatření č.9/2017
6. Projednání předběžných návrhů na investice v roce 2018
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. 9/2017
ze zasedání zastupitelstva obce 28.9.2017
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
k b.3) – MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení zahájení společného územního a stavebního
řízení stavby RD, studně, ČOV, kabel NN, oplocení na pozemku parc.č. 56, 55/3 kat. území
Dražičky, majitelé Petr a Michaela Hanzalovi Tábor 2645
- Okresní soud Tábor – usnesení o prodloužení výkonu trestu obecně prospěšných prací panu
Pytlíkovi o 6 měsíců, t. j. do 4.11.2017
– MěÚ Tábor stavební úřad – územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu RD,
kanalizační přípojka, ČOV, připojení vody, rozvod NN, dešťové rozvody, akumulační jímka,
zpevněné plochy a oplocení na pozemku parc.č. 379/1, 542/1 kat. území Dražičky, majitelé
Martin a Petra Janů Tábor 123
- Okresní soud Tábor – předvolání v opatrovnické věci Josefa Švihlíka Dražičky 3 o
schválení právního jednání 23.10.2017 a 2.11.2017
- Česká národní banka České Budějovice – oznámení o změně smluvních dokumentů
souvisejících s vedením účtu u ČNB
- Ministerstvo zemědělství ČR Praha – souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace
v rámci programu 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádrží – název akce: Dražičky – oprava opěrné zdi s chodníkem na pozemku parc.č. 76/3
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – zpráva o uplatňování územního plánu Dražičky
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 10/2017
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 9/2017 schválené v pravomoci starosty
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k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo předběžné návrhy na investice v roce 2018:
oprava místních komunikací v obci, vysavač na listí, nákup nového PC. Další návrhy a
rozhodnutí budou přijaty na příštím zasedání zastupitelstva obce.
k b.7) – starosta obce pan Mrázek informoval zastupitele o plánované opravě oplocení
hřbitova ve Slapech. Obec Dražičky je spoluvlastníkem 1/5 hřbitova. V současné době
probíhá příprava projektové dokumentace, následně bude požádáno o stavební povolení a
podána žádost o dotaci na tuto akci
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitele o vyhlášení Programu obnovy venkova Jč.
kraje na rok 2018. Předběžně bylo navrženo požádat o dotaci z POV 2018 na opravu místních
komunikací v obci, včetně dodělání asfaltových vjezdů k rodinným domům. Cenovou
nabídku zaj. p. Mrázek od firmy Vialit Soběslav
- zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo Zprávu o uplatňování územního plánu Dražičky,
bylo rozhodnuto požádat o konzultaci se zpracovatelkou této zprávy Ing. Šohajovou MěÚ
Tábor – zaj. p. Mrázek
- místostarosta pan Bartáček informoval zastupitelstvo o předání kopie souhlasu se zadáním
akce a podmíněný příslib dotace v rámci programu 129 290 – Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádrží – název akce: Dražičky – oprava opěrné zdi
s chodníkem na pozemku parc.č. 76/3 od MZe firmě Dotace Snadno s.r.o. Mělník, s kterou
má obec Dražičky uzavřenou smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení
přípravy projektu na tuto akci
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o zrušení zakázky na obnovení
písmenkového labyrintu v parku ze strany firmy Štukatérství Vintr Tábor. Bylo navrženo
provést obnovu písmenkového labyrintu z dubových špalků, nákup zaj. p. Bartáček, p. Hák
- zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo požadavek pana Miloše Dvořáka, který zajišťuje
provoz klubovny SDH na zrušení paušální platby za používání klubovny do konce roku 2017
z důvodu malé návštěvnosti. Pro rok 2018 bude rozhodnuto o dalším provozování klubovny
SDH.
- zastupitelstvo obce Dražičky
projednalo organizační zajištění ochutnávky
svatomartinského vína a lampionového průvodu 11.11.2017
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín podzimní brigády na úklid listí na 11.11.,
nebo 25.11.2017 od 13.00 hod.
- pan Bartáček informoval zastupitelstvo obce o organizačním zajištění výlovu obecního
rybníka 18.11.2017

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 10/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 26.10.2017
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 10/2017
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 9/2017,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo zrušení paušální platby za
provozování klubovny SDH do konce roku 2017. Bude placena pouze spotřebovaná
elektrická energie pro akumulační kamna
Výsledek hlasování: pro:
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proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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