OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 7/2019

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 25.7.2019 v 19.00 hod. v úřadovně
obecního úřadu
Přítomni: Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová, Milan Mrázek, Lukáš Musil,
Zdeněk Rukavička
Omluvena: Eliška Dvořáková Trochová
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 27.6.2019
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 7/2019
4. Čerpání rozpočtu za 7/2019
5. Změna rozpisu rozpočtu 1/2019
6. Rozpočtové opatření č. 2/2019
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. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 27.6.2019
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Jitka Marešová, p. Zdeněk Rukavička
k b.3) – Ministerstvo vnitra ČR – informace – adresy poskytování úkonů na žádost
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbě
s názvem „Průzkumný vrt na pozemku parc.č. 166/5 kat. území Dražičky“
- MěÚ Tábor odbor ŽP – předpis odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu parc.č. 11/4 a 11/8 kat. území Dražičky, majitel Martin Šonka Tábor 2856
- Mašek elektro Týnec nad Sázavou – žádost o vyjádření k akci „Dražičky – p. Švingr – pilíř
NN“ parc.č. 186/1 kat. území Dražičky
- MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na vydání
povolení na stavbu: Stavební úpravy a nástavba vikýřů stodoly vedoucí ke změně v užívání
na rodinný dům, připojení NN, vodovod a ČOV na pozemku st. p. 44/1 kat. území Dražičky –
majitel Martin Soukup Sezimovo Ústí 125
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ekonomický – oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 dne 19.8.2019
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 7/2019
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky se změnou rozpisu rozpočtu
č. 1/2019 schválenou v pravomoci starosty
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k b.6) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 2/2019
k b.7) - dne 20.7. se uskutečnila brigáda na dotrhání rákosu v rybníce, zúčastnili se p. Hála
Miroslav, Hamr Luděk, Vaněček Martin, Šimák Jan, Janovský Radovan, Rosendorf Martin,
Bartáček Luboš, Přibyl Ondřej – bylo rozhodnuto tuto i předešlou brigádu 23.6. proplatit,
následně bude potřeba odvoz vytrhaného rákosu, provede p.Miloš Dvořák
- zastupitelstvo obce projednalo žádost obce Libějice na zapůjčení stanu 5x10 na akci
„Setkání rodáků spojené se slavnostním předáním vlajky a znaku obce“ 24.8.2019. Bylo
rozhodnuto stan zapůjčit za částku 2.000,- Kč + vratná kauce 3.000,- Kč. Vydání stanu před
akcí zaj. p. Rukavička
- zastupitelstvo obce projednalo potřebu vyčistění stoky z rybníka Hořejší, aby mohla
protékat voda do obecního rybníka. Vybagrování a odvoz by zajistil pan Miloš Dvořák,
navržena cena za použití traktorbagru a použití traktoru na odvoz 1.000,- Kč
- člen zastupitelstva pan Musil vznesl požadavek na možnost kropení místních komunikací
při současných vysokých teplotách – s vedoucím kamenolomu Slapy projedná p. Mrázek
- člen zastupitelstva pan Musil vzhledem k pokračujícímu poklesu vydatnosti vody
z podzemních vrtů zásobujících rodinné domy vznesl požadavek, aby bylo zahájeno
prověření možnosti napojení obce vodou veřejným vodovodem. Možnost napojení obce
vodou a zjištění vydatnosti zdroje vody ze Slap zjistí pan Hamr dotazem na Vodárenskou
společnost Tábor

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 7/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 25.7.2019
Přítomni: 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:

6

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 7/2019
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedenou změnu rozpisu rozpočtu
č. 1/2019, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

5. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo sazbu za použití traktorbagru a použití traktoru na
odvoz 1.000,- Kč za hodinu provozu
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 1

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta

3

