OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 9/2018

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 30.8.2018 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p, Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.8/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 26.7.2018
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 8/2018
4. Čerpání rozpočtu za 8/2018
5. Rozpočtové opatření č. 7/2018
6) Vyhodnocení záměru prodeje obecního majetku
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. 8/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 26.7.2018
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Marešová, p. Pekárková
k b.3) - MěÚ Tábor odbor ŽP – předpis odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF parc.č. 56 a
55/3 kat. území Dražičky, majitelé Petr a Michaela Hanzalovi Tábor 2645
- MěÚ Tábor stavební úřad – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru pro stavbu: Přístavba RD o sklad zahradního nářadí a techniky na pozemcích st. p.
28, parc.č. 32, 33 v kat. území Dražičky – majitel Radek Janů Dražičky 19
- Krajský úřad Jč. kraj ČB ekonomický odbor – zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Dražičky za rok 2018
- Petr Hák Dražičky 10 – prodej nepotřebného majetku obce – žádost o koupi traktorové
sekačky Agrojet
- Obvodní báňský úřad Plzeň – platební poukaz úhrad z vydobytých nerostů za 4. čtvrtletí
2017
- EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů z obalů v období 1.4. –
30.6.2018
- Obecní úřad Dražice – oznámení o projednání zprávy o uplatňování územního plánu
Dražice včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Dražice
- Svazek obcí TDO Lužnice, Želeč 26 – oznámení o ukončení činnosti Svazku obcí – TDO
Lužnice, žádost o vyjádření souhlasu s ukončením činnosti
- MěÚ Tábor – informace o registraci volebních stran pro volby do zastupitelstva obce
Dražičky a seznam zmocněnců volebních stran
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k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 8/2018
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 7/2018 schválené v pravomoci starosty
k b.6)- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo došlou žádost o koupi traktorové sekačky
Agrojet inv. č. 99, záměr prodeje byl zveřejněn dne 3.8.2018.
k b.7 – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo zakoupení 4 ks použitých silničních panelů o
rozměrech 3 x 2 m, od pana Františka Turka, Tábor 2530 za celkovou cenu 2.000,- Kč.
Panely budou použity pod kontejner na bioodpad, odvoz zaj. p. Hák
- p. Bartáček požádal o zapůjčení prostor zázemí dětského hřiště na konání akce
„Mezinárodní školení sportu psích spřežení“, termín konání 8.9.2018
- zastupitelstvo obce projednalo návrh místostarosty obce pana Bartáčka na vyplacení
finančního daru ve výši 2.000,- Kč panu Luďkovi Hamrovi Dražičky 33 za technickou
pomoc při provádění dozoru na stavbě opravy opěrné zdi s chodníkem u obecního rybníka
- místostarosta obce pan Bartáček informoval zastupitelstvo obce o průběhu prací na stavbě
opravy opěrné zdi s chodníkem. Dále informoval o provedení nutných víceprací, které byly
zjištěny při kontrolním dni 20.8.2018.

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 9/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 30.8.2018
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 8/2018
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 7/2018,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí konání akce„Mezinárodní školení sportu
psích spřežení“ na dětském hřišti Dražičky 8.9.2018, zodp. osoba pan Luboš Bartáček
5. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo prodej traktorové sekačky Agrojet inv.
č. 99 jedinému zájemci o koupi panu Petrovi Hákovi, Dražičky č.p. 10, za nabízenou cenu
4.200,- Kč
Výsledek hlasování: pro:
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proti: 0

zdržel se hlasování:
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6. Zastupitelstvo obce Dražičky souhlasí s ukončením činnosti svazku obcí „Svazek obcí –
TDO Lužnice“, IČ 46630325, se sídlem Želeč 26, Želeč, PSČ 391 74 s likvidací.
Výsledek hlasování: pro:
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proti: 0

7. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo finanční dar ve výši 2.000 Kč pro
pana Luďka Hamra Dražičky 33 za pomoc při provádění technického dozoru na stavbě
opravy opěrné zdi s chodníkem u obecního rybníka
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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