OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 14/2018

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 8.11.2018 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Milan Mrázek, Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.12/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 4.10.2018
a zápisu č. 13/2018 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 31.10.2018
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 10/2018
4. Čerpání rozpočtu za 10/2018
5. Projednání dalších víceprací na stavbě Oprava opěrné zdi s chodníkem, Dražičky
6. Projednání předběžných návrhů na investice v roce 2019
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. 12/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 4.10.2018 a č. 13/2018 z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce 31.10.2018
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Eliška Dvořáková Trochová, p. Marešová
k b.3) – Krajský úřad Jč. kraj – poskytnutí finančních prostředků na volby do zastupitelstva
obce 5. a 6.10.2018 ve výši 30.000,- Kč
- Město Tábor , kancelář starosty – upozornění na možnost obnovy veřejnoprávní smlouvy na
úseku projednávání přestupků s městem Tábor, která končí 31.12.2018
- Ministerstvo spravedlnosti ČR Praha – upozornění na povinnost zapsat do Centrálního
registru oznámení zahájení a ukončení výkonu funkce veřejných funkcionářů po volbách do
zastupitelstva obce
- Rumpold Tábor s.r.o. – přehled o množství odvezených tříděných odpadů za období
1.7.2018 – 30.9.2018
- Ministerstvo financí ČR Praha – opravená verze metodického pokynu – Řízení rizik
spojených s hospodařením
- MěÚ Tábor stavební úřad – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce Rekonstrukce
opěrné zdi na pozemku parc. č. 76/3 kat. území Dražičky – 21.11.2018
- EKO-KOM. A.s. Praha – informace o množství odpadů z obalů od 1.7.2018 – 30.9.2018
- Ministertvo zemědělství ČR Praha – žádost o předložení faktur k proplacení z dotačních
prostředků roku 2018 u akcí programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích“
- EKO-KOM, a.s. Praha – dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů ev. č. 40/0021
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k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 10/2018
k b.5) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo provedení stavebních prací týkající se
dalších víceprací na stavbě Oprava opěrné zdi s chodníkem, Dražičky. Jedná se o zemní
práce (přemístění vytěžené zeminy), osazení 2 ks panelů u výpusti rybníka, zábradlí na
schodištích, asfaltování plochy komunikace navíc než je v projektu. Tyto práce provede firma
Hochtief CZ a.s. Praha DPSČ závod Jih, která provádí stavební práce akce Dražičky –
oprava opěrné zdi s chodníkem na pozemku parc.č. 76/3
k b.6) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo předběžné návrhy na investice v roce 2019:
– filtrace pitné vody v budově obecního úřadu, výměna zařízení na WC, síť na výlov,
rybářské holinky – cenu zjistí p. Janovský
- instalace dopravního zrcadla proti č.p. 72, pořízení párty stanu – podmínky instalace a cenu
zjistí p. Musil
- zhotovení jiného druhu povrchu hrací plochy na dětském hřišti – bude projednáno na
příštím zasedání zastupitelstva obce
k b.7) - zastupitelstvo obce Dražičky
projednalo organizační zajištění ochutnávky
svatomartinského vína a lampionového průvodu 11.11.2018
- starosta obce pan Mrázek informoval o ukončení činnosti Svazku obcí TDO Lužnice
k 31.12.2018 a následném zajištění způsobu komunikace s firmou EKO-KOM Praha
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo pokračování prací na opravě rybniční hráze
rybníka. V současné době jsou prováděny dokončovací práce, navrženo zhotovení vstupní
branky ke schodišti u výpustě rybníka, provést obroušení hran schodů – s firmou Hochtief
proj. p. Mrázek, uzavření odtoku vody z rybníka zaj. p. Janovský
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo prodej 2 ks nepotřebných mobilních toalet u
dětského hřiště – zaj. p. Musil
- člen zastupitelstva obce Dražičky pan Musil vznesl dotaz týkající se výsledku jednání se
zástupci ČMŠ Mokrá z 31.5.2018, kde bylo projednáno provedení měření prašnosti, údržba
stezky u ochranného valu, zaústění turistické stezky mimo provozovnu kamenolom Slapy,
používání mlžných děl v letním období. Doposud nebylo ze strany ČMŠ Mokrá zasláno
vyjádření k domluveným opatřením – dotaz zaj. p. Mrázek
- člen zastupitelstva pan Rukavička upozornil na potřebu výměny uschlých ovocných
stromků v alejích v okolí obce – druhy stromků, počet, nákup a případné objednání výsadby
zaj. p. Mrázek, p. Marešová

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 14/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 8.11.2018
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka
Marešová, Milan Mrázek, Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička
1. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo navržený program zasedání zastupitelstva obce,
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Výsledek hlasování. pro:

7

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 10/2018
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na
úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Dražičky nadále není schopna svými
orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo zadání stavebních prací týkající se víceprací na
stavbě Opravy opěrné zdi s chodníkem, parc. č. 76/3 kat. území Dražičky firmě Hochtief
CZ, a.s. Praha. Jedná se o zemní práce (přemístění vytěžené zeminy), osazení 2 ks panelů u
výpusti rybníka, zábradlí na schodištích, asfaltování plochy komunikace navíc než je
v projektu. Předpokládaná cen 290.000,- Kč bez DPH
Výsledek hlasování. pro:

7

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta

3

