OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 8/2019

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 29.8.2019 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
Občané: 6
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 25.7.2019
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 8/2019
4. Čerpání rozpočtu za 8/2019
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. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 25.7.2019
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová
k b.3) - EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů od 1.4.2019 –
30.6.2019, podklady pro fakturaci odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ŽP – rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů společnosti EIA Servis České Budějovice
- Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENÍ.CZ Praha – žádost o podání
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci
nabídek veřejných zakázek subjektů Domistav CZ o.s. Hradec Králové a DOMISTAV HK
s.r.o. Hradec Králové
- Krajský úřad Jč. kraj ČB ekonomický odbor – zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Dražičky za rok 2019
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 8/2019
k b.5 – přítomní občané vznesli požadavek na vyřešení zásobování vodou pro rodinné domy
v obci. V současné době je zásobování vodou řešeno individuálně z domovních studní a vrtů,
což je v současné době nedostatečné, kvalita vody je kolísavá a v některých případech ji
nelze používat jako pitnou a na výrobu potravy. Řešením by bylo vybudování veřejného
vodovodu. Pan Hamr informoval přítomné, že jednou z možností vybudování veřejného
vodovodu do obce je napojení z vodojemu v obci Slapy, který má dle sdělení firmy Čevak
Tábor dostatečnou kapacitu. Bylo dohodnuto, že pan Hamr zjistí do příštího zasedání
zastupitelstva obce zpracovatele studie na napojení zásobování vodou z obce Slapy, včetně
cenové nabídky
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- místostarosta obce pan Hamr informoval zastupitelstvo obce o termínu a organizačním
zajištění závodů ve spolupráci s SDH Dražičky v chytání ryb z obecního rybníka 7.9.2019
- starosta obce pan Mrázek upozornil na potřebu výspravy prasklin a výmolů obecních
komunikací, bylo dohodnuto objednat u firmy Vialit Soběslav, zaj. p. Mrázek

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.

2

Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 8/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 29.8.2019
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 8/2019

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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