OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 1/2018

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 25.1.2018 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Omluveni: p. Bartáček
Program:1. Zahájení a kontrola zápisu č.12/2017 ze zasedání zastupitelstva obce 28.12.2017
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 1/2018
4. Čerpání rozpočtu za 1/2018
5. Rozpočtové opatření č. 1/2018
6. Návrh na dodavatele akce „Dražičky – oprava opěrné zdi s chodníkem na
pozemku parc.č. 76/3“
7. Jmenování výběrové komise na dodavatele akce „Dražičky – oprava opěrné zdi
s chodníkem na pozemku parc.č. 76/3“
8. Různé
k b.1) Zasedání zahájil starosta obce pan Mrázek přivítáním přítomných, konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Seznámil s programem zasedání, který byl následně schválen. Dále provedl kontrolu zápisu
č. 12/2017 ze zasedání zastupitelstva obce 28.12.2017
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 – protokol o výsledku monitorování hladin vody ve
vybraných studních v obci Dražičky z 5.1.2018
- Rumpold Tábor – průběžná evidence nakládání s odpady od 1.10.2017 – 31.12.2017
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení stavby
vodního díla „Vrtaná studna, ČOV a kanalizace na pozemku parc.č. 55/3 a 56 v k.ú.
Dražičky, majitelé Petr Hanzal a Michaela Hanzalová Tábor 2645
- Česká asociace odpadového hospodářství Praha – informace k riziku navýšení nákladů za
odpadové hospodářství obcí, žádost o projednání v zastupitelstvu obce a zaslání výsledku
projednání
- Hasičský záchranný sbor Jč. kraje Tábor – dotazník na aktualizaci údajů JSDHO
- Ministerstvo zemědělství ČR – zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok
2017 a doložení podkladů pro financování akce v roce 2018
- Spolek Lungta Praha – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ekonomický - oznámení finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2018 – příspěvek na výkon státní správy 60.900,- Kč,
finanční vypořádání a podklady pro státní závěrečný účet za rok 2017
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ekonomický – oznámení o vykonání přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 dne 12.4.2018
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- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí – povolení k provedení stavby stavby vodního díla
„Čištění odpadních vod pro RD parc.č. 379/1 kat. území Dražičky, majitelé Petra a Martin
Janů Tábor 123
- Ministerstvo vnitra ČR Praha – registr práv a povinností – sdělení o registraci změny
agendy
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 1/2018
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 1/2018 schválené v pravomoci starosty
k b.6) - starosta obce pan Mrázek přednesl návrh na dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce akce „Dražičky – oprava opěrné zdi s chodníkem“ na pozemku
parc.č. 76/3, která bude prováděna za podpory dotačního programu 129 290 Ministerstva
zemědělství – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice
DAICH s.r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5
COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
k b.7) - starosta obce jmenoval výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a
hodnocení nabídek dodavatelů veřejné zakázky malého rozsahu akce „Dražičky – oprava
opěrné zdi s chodníkem“ na pozemku parc.č. 76/3 ve složení:
předseda:
Petr Hák
členové: Ing. Miroslav Dlouhý, Jitka Marešová, Dagmar Pekárková,
Luděk Šmejkal
k b. 8) - inventurní komise předložila zastupitelstvu obce provedenou inventuru majetku
obce za rok 2017
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění Masopustního průvodu
10.2.2018. 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 1000,- Kč členkám
okrskové volební komise za zajištění konání 2. kola volby prezidenta České republiky konané
ve dnech 26. a 27.1.2017. Důvodem návrhu je nedostatečná odměna členům volební komise
stanovená zákonem za druhé kolo voleb ve výši 200,- Kč
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo informaci České asociace odpadového
hospodářství Praha k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí. Zastupitelstvo
obce vyjádřilo nesouhlas s připravovanou novelou zákona o odpadech, výsledek projednání
bude zaslán České asociaci odpadového hospodářství Praha – zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce projednalo předběžný termín veřejné schůze Obecního úřadu Dražičky
16.3.2018
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 1/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 25.1.2018
Přítomni: p Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo navržený program zasedání zastupitelstva obce,
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Výsledek hlasování. pro:

5

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 1/2018
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 1/2018,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo kritéria pro zadání zakázky,
kvalifikační kritéria, text písemné výzvy a zaslání zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce akce „Dražičky – oprava opěrné zdi
s chodníkem“ na pozemku parc.č. 76/3, která bude prováděna za podpory dotačního
programu 129 290 Ministerstva zemědělství – Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích firmám:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice
DAICH s.r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5
COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo finanční dar ve výši 1.000 Kč pro
paní Elišku Dvořákovou Trochovou Dražičky 25 za zajištění konání 2. kola volby
prezidenta České republiky konané ve dnech 26.1. a 27.1.2017.
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

6. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo finanční dar ve výši 1.000 Kč pro
paní Dagmar Pekárkovou Dražičky 51 za zajištění konání 2. kola volby prezidenta České
republiky konané ve dnech 26.1. a 27.1.2017.
Výsledek hlasování: pro:

4

proti: 0

nezúčastnil se:

1

7. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo finanční dar ve výši 1.000 Kč pro
paní Evu Janovskou Dražičky 45 za zajištění konání 2. kola volby prezidenta České
republiky konané ve dnech 26.1. a 27.1.2017.
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0
3

8. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo finanční dar ve výši 1.000 Kč pro
paní Libuši Hálovou Dražičky 50 za zajištění konání 2. kola volby prezidenta České
republiky konané ve dnech 26.1. a 27.1.2017.
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

9. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na
odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Dražičky
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady
obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že
nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu
zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic
a v úzké spolupráci s obcemi a městy. Česká republika by neměla přijímat povinnosti nad
rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce Dražičky
vyzývá Svaz měst a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv České republiky,
aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku
potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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