OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 1/2019

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 31.1.2019 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.16/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 27.12.2018
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 1/2019
4. Čerpání rozpočtu za 1/2019
5. 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. 16/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 27.12.2018
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Eliška Dvořáková Trochová, p. Jitka Marešová
k b.3) – Ministerstvo zemědělství ČR Praha – zúčtování finančních vztahů se státním
rozpočtem za rok 2018 (dotace na akci „Dražičky – Oprava opěrné zdi s chodníkem na poz.
parc. č. 76/3“)
- Ministerstvo vnitra ČR Praha – Registr práv a povinností – Sdělení o registraci změny
agendy – název agendy: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- Ministerstvo zemědělství ČR Praha – oznámení o ukončení závěrečného vyhodnocení akce
„Dražičky – Oprava opěrné zdi s chodníkem na poz. parc. č. 76/3“ a definitivním přiznání
dotace na tuto akci
- Ministerstvo zemědělství ČR Praha – výzva ke zjednání nápravy týkající se zaslání
porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
- 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 2019 – příspěvek na výkon státní správy 123.400,- Kč,
finanční vypořádání a podklady pro státní závěrečný účet za rok 2018
- Ministerstvo vnitra ČR Praha – Registr práv a povinností – Sdělení o registraci změny
agendy – název agendy: Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy
- Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá – kupní smlouva č. 1501929496 na odběr kameniva –
expediční místo Závod Slapy u Tábora
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ekonomický – oznámení o vykonání přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 dne 16.5.2019
- MěÚ Tábor stavební úřad – souhlas s provedením ohlášené stavby RD na pozemcích
parc.č. 6/11, 8/6 kat. území Dražičky, majitelka Ing. Ingrid Koop, Tábor
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- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci prodloužení doby
platnosti povolení k nakládání s vodami – odběru povrchových vod ze Slapského potoka žadatel ČMŠ, a.s. Mokrá
- AMA, s.r.o. Liberec – žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím – investiční plány obce
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 1/2019
k b.5) - inventurní komise předložila zastupitelstvu obce provedenou inventuru majetku
obce za rok 2018
- zastupitelstvo obce projednalo předběžný termín veřejné schůze Obecního úřadu Dražičky
8.3.2019
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění Masopustního průvodu
2.3.2019. Odpolední hudební produkci zajistí od 13.00 hod. p. Josef Jandák s kapelou za
částku 4.000,- Kč. Zajistí: zastupitelé, p. Šimák, p. M. Dvořák . Účastníkům akce bude
poskytnuto občerstvení z finančních prostředků obce
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo za přítomnosti pozvaného občana obce Dražičky
stížnost na jeho osobu pro nebezpečné pojíždění motorovým vozidlem po obci, v okolí obce a
obtěžování hlukem obyvatele obce. Ze strany dotyčného občana obce byla přislíbena náprava
v jeho chování.
- zastupitelstvo obce projednalo upozornění na chybějící poklopy betonových skruží
meliorací u místní komunikace parc.č. 542/3 kat. území Dražičky směrem k Červenému
dvoru. Prohlídku a množství zaj. p. Hamr
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo výsledky ankety s návrhy občanů na investiční
akce v obci Dražičky, které by se mohli realizovat v tomto i v příštím období

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 1/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 31.1.2019
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 1/2019
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Kupní smlouvu č. 1501929496
s firmou Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá na odběr kameniva – expediční místo Závod
Slapy u Tábora
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

4. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na akci „Nové oplocení hřbitova ve Slapech –
1. etapa“ Obec Dražičky se zavazuje podílet na spolufinancování akce 1/5 vlastních zdrojů
účastníka programu. Žadatelem bude obec Slapy.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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