OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 2/2021

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 29.4.2021 v 19.00 hod. v kulturní místnosti
obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Radovan Janovský, Jitka Marešová, Milan Mrázek,
Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička
Omluven: Ing. Luděk Hamr
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 1/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 25.2.2021
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 3,4/2021
4. Čerpání rozpočtu za 3,4/2021
5. Rozpočtové opatření č. 1/2021
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2020 a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2020
7. Projednání a schválení účetní závěrky obce Dražičky za rok 2020
8. 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. 1/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 25.2.2021
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Eliška Dvořáková Trochová, p. Jitka Marešová
k b.3) - MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
o povolení nakládání s vodami „Vrtaná studna, vodovod a připojení NN na pozemku parc.č.
500/2 a st. 44 v kat. území Dražičky“ – majitel Martin Soukup Dražičky 36
- MěÚ Tábor stavební úřad – rozhodnutí - změna 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
- Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – protokol o zkoušce odpadních vod z obce
Dražičky
- Černohlávek Group s.r.o. Církvice – potvrzení o převzetí použitého rostlinného oleje
3.3.2021 – 21 l
- Vialit Soběslav, s.r.o. – smlouva o dílo č. 18/2021 – „Osazení silničních obrubníků
Dražičky, parc. č. 354/2 od č.p. 74 k č.p. 72“
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbě
s názvem „Výstavba nového zásobníku na odprašky kamenolomu Slapy“, žadatel
Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá
- COMETT PLUS, s.r.o. Tábor - smlouva o závazku veřejné služby v MHD na rok 2021
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení řízení ve věci povolení stavby před
dokončením pro vodní dílo s názvem „Novostavba RD, DČOV“ na pozemku parc.č. 11/4 kat.
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území Dražičky, majitel Martin Šonka, Tábor 2856
- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor sociálních věcí – žádost o nahlášení počtu opatrovanců, u
nichž obec Dražičky vykonávala k datu 31.3.2021 funkci veřejného opatrovníka
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí – společné územní a stavební povolení na stavbu
„Vrtaná studna, vodovod a připojení NN na pozemku parc.č. 500/2 a st. 44 kat. území
Dražičky“, majitel Martin Soukup, Dražičky 36
- MěÚ Tábor odbor ŽP – předpis odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF parc.č.
166/7 a 166/9 kat. území Dražičky, majitelka Petra Kudová, Strachujov 37
- Báňské a měřičské služby Blatná – protokol o výsledku měření hladin vody ve vybraných
studních v obci Dražičky 31.3.2021
- Elektro Závodný, s.r.o. – Pavel Šenkýř, Lhotka – žádost o stanovisko pro stavbu
trafostanice Slapy kamenolom
- Finanční úřad pro Jč. kraj České Budějovice – žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky – daň
z nemovitých věcí na rok 2021
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí - povolení stavby před dokončením pro vodní dílo
s názvem „Novostavba RD, DČOV“ na pozemku parc.č. 11/4 kat. území Dražičky, majitel
Martin Šonka, Tábor 2856
- Rumpold Tábor – počet odvozů tříděných odpadů od 1.1.2021 – 31.3.2021
- MěÚ Tábor stavební úřad – výzva o přidělení čísla popisného pro RD parc.č. st.p. 122 kat.
území Dražičky, majitelé Jan a Jaromíra Koppovi Tábor
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 3,4/2021
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 1/2021 schválené v pravomoci starosty
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo Závěrečný účet obce Dražičky za rok 2020 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2020
k b.7) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo účetní závěrku obce Dražičky za rok 2020
k b.8) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo vyřazení projektu na rozhlednu
z inventurního soupisu č. 042000 v ceně 23.000,- kč, č. dokladů 52013, 2013014, který byl
pořízen v roce 2013. Při kontrole hospodaření obce 15.2.2021 bylo doporučeno vyřazení
projektu z inventurního soupisu jako zmařenou investici
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o provedení zahradnických prací
v obci, které prováděla firma Krátký Čenkov. Jednalo se o stříhání keřů a ovocných stromků,
thůjí na dětském hřišti, dosadba 5 ks dubů u Hořejšího rybníka
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o provedení štěpkování větví na
pozemku v severní části obce, práce provedla ZS Slapy, vzniklá hmota byla nabídnuta
občanům obce, zbytek odveze ZS Slapy
- starosta obce pan Mrázek a člen zastupitelstva obce pan Janovský informovali zastupitelstvo
obce o provedeném výlovu ryb z obecního rybníku 20.3.2021. Výlov byl proveden bez účasti
veřejnosti, ryby byly v počtu 27 ks poskytnuty zdarma občanům obce, cca 165 ks ryb bylo
vráceno zpět do rybníka
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o provedeném osazení silničních
obrubníků u místní komunikace parc.č. 354/2 od č.p. 74 k č.p. 72, které provedla firma Vialit
Soběslav. Bylo dohodnuto provést ještě terénní úpravy za obrubníky.
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 2/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 29.4.2021
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, 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 3,4/2021
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 1/2021,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo Závěrečný účet obce Dražičky za rok 2020
a protokol Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2020
ze dne 15.2.2021, a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce v roce 2020 bez
výhrad. Ukládá starostovi obce p. Mrázkovi a účetní obce Dražičky paní Kosobudové
zajistit odstranění zjištěných chyb a nedostatků, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy „A.II.6. Drobný
dlouhodobý hmotný majetek“.
Náprava: Z inventurního účtu DDHM 028 000 byl přeřazen na inventurní účet
022 000 kontejner natahovací – kov, inv. číslo 81, pořizovací cena 58.425,- Kč
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0
5. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo účetní závěrku obce Dražičky za rok 2020
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0
6. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby v
městské hromadné dopravě – dopravce Comett plus s.r.o. Tábor na rok 2021
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0
7. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo vyřazení projektu na rozhlednu z inventurního
soupisu č. 042000 , který byl pořízen v roce 2013 za cenu 23.000,- Kč jako zmařenou
investici. Č. dokladů 52013, 2013014.
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0

Zápis ověřil:
_______________
Milan Mrázek
starosta
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