OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 6/2018

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 31.5.2018 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Veřejnost: zástupci Spolku Zelená Dražičkám p. Musilová, Šimáková
Program:1. Zahájení a kontrola zápisu č.5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 26.4.2018
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 5/2018
4. Čerpání rozpočtu za 5/2018
5. Rozpočtové opatření č. 4/2018
6. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2017
7. Projednání a schválení účetní závěrky obce Dražičky za rok 2017
8. Návrh na dodavatele akce z POV „Oprava místních komunikací“
9. Jmenování výběrové komise na dodavatele akce „Oprava místních komunikací“
10. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na období 2018 - 2022
11. 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. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 26.4.2018
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Marešová, p. Pekárková
k b.3) - ALiS s.r.o. Česká Lípa – smlouva o poskytování hostingových služeb
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí - povolení vodního díla - vrtané studny, vodovodu a
ČOV na pozemcích parc.č. 6/11 a 8/6 v k.ú. Dražičky, stavebník Ing. Ingrid Kopp Tábor 713
- EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů od 1.1.2018 –
31.3.2018
- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor RR - oznámení o schválení rozdělení dotací v rámci POV
Jč. kraje v roce 2018
- ČSÚ Praha – statistický výkaz šetření nebytových budov a vybraných bytových budov
- DUPONTI s.r.o. Praha – žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím v souvislosti s nařízením GDPR od 25.5.2018
- Jana Zatloukalová Tábor – dotaz na místo praktického lékaře pro dospělé
-- EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství odpadu, který obec Dražičky vytřídila
v roce 2017 a výše odměny za zajištění využití odpadů z obalů v roce 2017
- Spolek Tábornický Táborák Tábor - žádost o vyjádření souhlasu s konáním letního
dětského tábora v katastru obce Dražičky od 1.7.2018 do 15.8.2018 – není námitek, pouze
upozornit na dodržování nočního klidu v obci
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 5/2018
1

k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 4/2018 schválené v pravomoci starosty
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo závěrečný účet obce Dražičky za rok 2017 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2017
k b.7) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo účetní závěrku obce Dražičky za rok 2017
k b.8) - starosta obce pan Mrázek přednesl návrh na dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava místních komunikací“ v rámci akce z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje 2018, na kterou obdržela obec Dražičky dotaci z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje na rok 2018 ve výši 230.000,- Kč:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Tábor
Areál Smyslov P.O. BOX 38, 390 02 Tábor
VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách 478/II 392 01 Soběslav
k b.9) starosta obce pan Mrázek jmenoval výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů veřejné zakázky „Oprava místních komunikací“
v rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2018 ve složení:
předseda:
Petr Hák
členové:
Jitka Marešová, Dagmar Pekárková, Luděk Šmejkal
k b 10) starosta obce pan Mrázek navrhl pro další volební období 2018 – 2022 stanovit 7
členné zastupitelstvo obce
k b.11) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo ve spolupráci se Spolkem „Zelená
Dražičkám“ organizační zajištění oslavy dětského dne 2.6.2018, občerstvení bude poskytnuto
z finančních prostředků obce
zastupitelstvo obce Dražičky projednalo se zástupci Spolku Zelená Dražičkám vliv na
životní prostředí z provozu kamenolomu Slapy. Bylo navrženo provést nezávislé měření
prašnosti. Bylo navrženo svolat schůzku se zástupci Českomoravského štěrku, a.s. Mokrá za
účasti veřejnosti. Termín schůzky domluví p. Mrázek

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 6/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 31.5.2018
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 5/2018
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 4/2018,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo smlouvu o poskytování hostingových
služeb s firmou Alis s.r.o. Česká Lípa
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

5. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Dražičky za rok
2017 a protokol zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2017
ze dne 12.4.2018, a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce v roce 2017 bez
výhrad
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

6. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo účetní závěrku obce Dražičky za
rok 2017
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

7. 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 akci „Oprava místních komunikací“ v rámci akce z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje 2018 firmám:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Tábor
Areál Smyslov P.O. BOX 38, 390 02 Tábor
VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách 478/II 392 01 Soběslav
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0
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8. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonných ustanovení záměr obce prodat
zbytkové dřevo po provedené těžbě kůrovcem napadených stromů a polomů v obecním
lese zájemcům Josefu Švihlíkovi Dražičky č.p. 3, a Emilovi Kasperovi Dražičky 58 za
cenu 450,- Kč/m3.
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

9. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo na základě ustanovení § 67 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích v platném znění a § 22 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí na období 2018 – 2022 7 členné zastupitelstvo obce
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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