OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 2/2019

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 28.2.2019 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.1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 31.1.2019
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 2/2019
4. Čerpání rozpočtu za 2/2019
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. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 31.1.2019
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Eliška Dvořáková Trochová, p. Jitka Marešová
k b.3) - Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ŽP – oznámení o zahájení správního řízení –
výjimka – zvláště chráněné druhy živočichů
- Katastrální úřad pro Jihočeský kraj ČB – upozornění na dodržování zákona č. 297/2016 Sb.,
o používání elektronického podpisu
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení stavby
vodního díla – vrtané studny, vodovodu, ČOV na pozemcích parc.č. 11/4 a 11/8 kat. území
Dražičky, majitel Martin Šonka Tábor
- MěÚ Tábor odbor ŽP – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na vydání souhlasu
s užíváním vodního díla: „Čištění odpadních vod pro RD na parc.č. 379/1 kat. území
Dražičky, majitel Martin a Petra Janů Tábor
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 2/2019
k b.5 - zastupitelstvo obce projednalo organizační zajištění veřejné schůze 8.3.2019 v 18.30
hod. Občerstvení bude poskytnuto z finančních prostředků obce
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu zakoupení 2 ks nůžkových stanů 3x6 m
na kulturní akce, zaj. p.Mrázek
- zastupitelstvo obce projednalo objednání přistavení velkoobjemového kontejneru na odpad.
Termín přistavení od firmy Rumpold Tábor zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce Dražičky se zabývalo organizačním zajištěním oslav 640 let od vzniku
obce Dražičky a současně 125 let od založení MO SDH Dražičky, které se budou konat
13.7.2019 od 14.00 hod. do 24 hod. na dětském hřišti. Na tuto akci je již zajištěna hudební
produkce, bude potřeba objednat montáž mobilního tanečního parketu – zaj. p. Mrázek. Dále
byly projednány další organizační záležitosti a kulturní program.
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- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o požadavku občanky obce
Dražičky na možnost převodu pozemku parc.č. 286/1 kat. území Dražičky orná půda
v územním plánu na plochu bydlení. Převodem tohoto pozemku na plochu bydlení a
následnou výstavbou RD by zanikla možnost příjezdu na zahradu k č.p. 44 (vyvážení septiku,
doprava uhlí). Tento příjezd je historicky využíván od roku 1960. Dotaz na řešení se
zpracovatelkou změny územního plánu Ing. Buzu zaj. p. Hamr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 2/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 28.2.2019
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 ověřovatelů zápisu
Výsledek hlasování. pro:

7

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 2/2019
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo sazbu za použití traktoru Z 8011 na
prohrnování sněhu na pozemcích obce ve výši 500,- Kč za hodinu provozu
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 1

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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