OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 3/2018

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 1.3.2018 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Program:1. Zahájení a kontrola zápisu č.1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 25.1.2018
a zápisu č.2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 15.2.2018
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 2/2018
4. Čerpání rozpočtu za 2/2018
5. Rozpočtové opatření č. 2/2018
6. Projednání a schválení Smlouvy o dílo s firmou Hochtief CZ, a.s. Praha na akci
„Dražičky – oprava opěrné zdi s chodníkem“
7. 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. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 25.1.2018 a zápisu č.2/2018 ze zasedání
zastupitelstva obce 15.2.2018
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
k b.3) – MěÚ Tábor odbor rozvoje – veřejná vyhláška – projednání návrhu zprávy o
uplatňování územního plánu Dražičky
- Úřad Práce ČR České Budějovice – informace o možnosti uzavírání dohod v rámci veřejně
prospěšných prací
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB – informace o možnosti školení k obecnému nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR)
- Český statistický úřad Ústí nad Labem – roční výkaz o odpadech za rok 2017
- Výzkumný ústav lesního hospodářství Praha – dotazník – roční hlášení o výskytu lesních
škodlivých činitelů za rok 2017
- EKO-KOM, a.s. – informace o množství odpadu, který obec Dražičky vytřídila v období
1.10. – 31.12.2018 a výše odměny za zajištění využití odpadů z obalů
- Veronika Janovská Dražičky 2 – žádost o výjimečné povolení ke kácení stromů rostoucích
mimo les na pozemku parc.č. st. 3/1, st. 3/3, 99 kat. území Dražičky
- MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního
povolení na stavbu „Rekonstrukce opěrné zdi“ na pozemku parc.č. 76/3 kat. území Dražičky
- Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, územní odbor Tábor – pozvánka na odbornou přípravu
velitelů JSDHO 24.3.2018
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí – povolení stavby vodního díla „Vrtaná studna,
vodovod, ČOV a kanalizace na pozemku parc.č. 55/3 a 56 kat. území Dražičky včetně
povolení k nakládání s podzemními vodami“, majitelé Petr a Michaela Hanzalovi Tábor 2645
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- MěÚ Tábor stavební úřad – územní souhlas s umístěním stavby Oplocení hřbitova na
pozemcích parc.č. 145/3 a 145/2 kat. území Slapy u Tábora
- Rumpold Tábor s.r.o. – oznámení o navýšení ceny za likvidaci plastů z důvodu
neprodejnosti plastových obalů s výjimkou PET lahví
- MěÚ Tábor odbor ŽP – upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa předcházet a
bránit vývoji, šíření škůdců v lesních porostech
- Okresní soud Tábor – rozsudek – schválení právního jednání uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON České Budějovice za opatrovance Hanu Švihlíkovou
Dražičky 3
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 2/2018
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 2/2018 schválené v pravomoci starosty
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo Smlouvu o dílo s firmou Hochtief CZ, a.s.
Praha na akci „Dražičky – oprava opěrné zdi s chodníkem“
k b. 7) - zastupitelstvo obce projednalo organizační zajištění veřejné schůze 16.3.2018
v 18.30 hod. Občerstvení bude poskytnuto z finančních prostředků obce
- starosta obce informoval zastupitelstvo obce o ukončeném prodeji vytěženého dřeva
z obecního lesa, zbývá prodat slabé zbytkové dřevo na palivo sourozencům Švihlíkovým
Dražičky 3, bude provedeno v jarních měsících. Dále starosta obce pan Mrázek navrhl
zhotovení kůlků na oplocení nové výsadby z vršků zbytkového dřeva, které je uloženo u
obecního lesa.
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 3/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 1.3.2018
Přítomni: p Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo navržený program zasedání zastupitelstva obce,
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 2/2018
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 2/2018,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Zprávu o uplatňování územního
plánu Dražičky
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

5. Zástupce zadavatele předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o dílo s firmou Hochtief CZ,
a.s. Praha na akci „Dražičky – oprava opěrné zdi s chodníkem“ na pozemku parc.č. 76/3,
a doložil způsob výběru dodavatelů z 5 ti zájemců. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo
smlouvu o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,
IČ: 46678468, za cenu díla bez DPH 2,377.555,52 Kč, DPH 21% 499.286,66 Kč, celková
cena díla 2,876.842,18 Kč.
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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