OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 1/2021

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 25.2.2021 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. 10/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 30.12.2020
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 1,2/2021
4. Čerpání rozpočtu za 1,2/2021
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. 10/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 30.12.2020
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová
k b.3) - Rumpold Tábor – počet odvozů tříděných odpadů od 1.10.2020 – 31.12.2020
- Pexídr, s.r.o. Skály 148 – upozornění vlastníkovi nemovitosti ve věci zajištění povinnosti
podle zákona č. 458/2000 Sb. (odstranění nebo ořez dřevin v blízkosti nadzemního vedení
NN)
- Báňské a měřičské služby Blatná – protokol o výsledku měření hladin vody ve vybraných
studních v obci Dražičky 6.1.2021
- Rumpold Tábor – informace o zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb. týkající se úpravy
poplatků za ukládání odpadů na skládky, možnost podání žádosti o uplatnění slevy na
poplatku za ukládání odpadu na skládku pro rok 2021
- Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Praha – dotazník – roční hlášení o
výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2020
- Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá – kupní smlouva č. 1501936798 na odběr kameniva pro
rok 2021 – expediční místo Závod Slapy u Tábora
- Černohlávek Group s.r.o. Církvice – potvrzení o převzetí použitého rostlinného oleje
21.1.2021 – 5 l
- Ministerstvo vnitra ČR – informace o dílčí novele zákona č. 609/2020 Sb., o místních
poplatcích a nutnosti přijetí nové obecně závazné vyhlášky
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – oznámení o dokončování aktualizace územně analytických
podkladů pro obce, žádost o doplnění karty obce
- MěÚ Tábor odbor ŽP – závazné stanovisko ke stavbě RD na pozemcích parc.č. 6/8 a 8/7
v kat. území Dražičky, změna umístění ČOV, majitelé Mgr. Jan Kopp a Mgr. Jaromíra
Koppová Tábor
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- MěÚ Tábor stavební úřad – územní rozhodnutí o umístění stavby Dražičky – DTS Vojsko č.
1040017000 na pozemcích parc.č. 2075/18 kat. území Dražice u Tábora, parc.č. 166/11,
166/15, 166/30 kat. území Dražičky
- MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení zahájení řízení o změně stavby před jejím
dokončením pro stavbu RD, přístřešek na parkování, připojení na NN, přípojka kanalizace,
odvod dešťových vod, akumulační nádrž, vsakovací objekt, zpevněné plochy, připojení na
vodu, ČOV na pozemcích parc.č. 6/2, 6/8, 8/7, 354/2 kat. území Dražičky, majitelé Jan a
Jaromíra Koppovi Tábor
- EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů od 1.10.2020 –
31.12.2020, podklady pro fakturaci odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2020 ze dne 15.2.2021
- Český statistický úřad Brno – roční výkaz vybraných vládních institucí za rok 2020
- Geodetická kancelář Ing. Pavel Dvořáček Tábor - smlouva č. TA-001030062594/001DVVY o zřízení věcného břemene parc.č. 354/2, 536/3, 6/2, 6/5 kat. území Dražičky – účel
umístění distribuční soustavy, název stavby „Dražičky-Mgr. Hronová: kabel NN“
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 1,2/2021
k b.5) - inventurní komise předložila zastupitelstvu obce provedenou inventuru majetku
obce za rok 2020
- starosta obce pan Mrázek přednesl návrh na dodavatele osazení silničních obrubníků
Dražičky, parc. č. 354/2 od č.p. 74 k č.p. 72 a předložil cenové nabídky od firem Vialit
Soběslav, s.r.o a Hochtief CZ, a.s.
- zastupitelé obce byli seznámeni s vypracovaným investičním záměrem od firmy
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha na „Zásobení obce Dražičky pitnou vodou“.
Bylo konstatováno, že předaná dokumentace neobsahuje vyjádření SÚS Jč. kraje k umístění
trasy vodovodu do pozemku komunikace a vyjádření provozovatele vodovodu – připojení na
okolní dostupný vodovod v obci Slapy u Tábora. Tyto nedostatky jsou uvedeny v předávacím
protokolu ze dne 29.1.2021. Z těchto důvodů bude provedena fakturace až po dodání
požadovaných vyjádření. Písemnou výzvu na doplnění zaj. p. Mrázek, p. Hamr

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 1/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 25.2.2021
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 1,2/2021
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Kupní smlouvu č. 1501936798
s firmou Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá na odběr kameniva – expediční místo Závod
Slapy u Tábora
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

zdržel se:

1

4. a) Zastupitelstvo obce Dražičky rozhoduje o podaných námitkách k návrhu změny č. 2
územního plánu Dražičky takto: (odůvodnění rozhodnutí je součástí textové části změny
č. 2 územního plánu Dražičky)
1. Hálová Jana a Hála Josef Dražičky 17
Podstata námitky: Nesouhlas se zahrnutím pozemku parc.č. 28. k. ú. Dražičky do plochy
rezervy určené pro bydlení. Požadavek vlastníků na zahrnutí části pozemku do plochy
bydlení tak, jak je uvedeno v platném ÚP Dražičky z důvodu výstavby rodinného domu.
Závěr: námitce se vyhovuje
b) Zastupitelstvo obce Dražičky vydává v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5c
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, změnu
č. 2 územního plánu obce Dražičky.
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

zdržel se:

1

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo smlouvu s EG.D, a.s. Brno č. TA001030062594/001-DVVY o zřízení věcného břemene parc.č. 354/2, 536/3, 6/2, 6/5 kat.
území Dražičky – účel umístění distribuční soustavy, název stavby „Dražičky-Mgr.
Hronová: kabel NN“
Výsledek hlasování. pro:

7

proti: 0
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6. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje zadání prací „Osazení silničních obrubníků
Dražičky, parc. č. 354/2 kat. území Dražičky od č.p. 74 k č.p. 72“ firmě Vialit Soběslav,
s.r.o dle cenové nabídky z 19.2.2021. Cena bez DPH 86.068,50 Kč. Cena díla včetně
21% DPH 104.142,88 Kč a pověřuje starostu obce pana Milana Mrázka vystavením
objednávky.
Výsledek hlasování. pro:

7

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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