OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 3/2021

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 27.5.2021 v 19.00 hod. v kulturní místnosti
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. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 29.4.2021
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 5/2021
4. Čerpání rozpočtu za 5/2021
5. Rozpočtové opatření č. 2/2021
6. Schválení OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu
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. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 29.4.2021
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová
k b.3) – AMA, s.r.o., správce stavebních projektů Liberec – žádost o poskytnutí informace na
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – investiční záměry
obce Dražičky v letech 2021 – 2022
Ing. Ladislav Čížek Želeč 215 – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Výstavba
nového zásobníku na odprašky kamenolom Slapy“
- Revize hřišť info Kutná Hora – protokol o provedení revize zařízení dětského hřiště
28.4.2021
- MěÚ Tábor stavební úřad - územní souhlas s umístěním stavby „Kabelový rozvod NN p.
Hronová, Dražičky“ na pozemcích parc. č. 6/2, 6/5, 6/1, 354/2, 536/3, 362/2 v katastrálním
území Dražičky
- Spolek Písecké kočky z.s. - žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím – zajištění péče o toulavá zvířata
- Spolek Tábornický Táborák Tábor - žádost o vyjádření souhlasu s konáním letního
dětského tábora v katastru obce Dražičky od 1.7.2021 do 10.8.2021 – není námitek, pouze
upozornit na dodržování nočního klidu v obci
EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů od 1.1.2021 – 31.3.2021,
podklady pro fakturaci odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
- MěÚ Tábor odbor ŽP – kolaudační souhlas „Novostavba RD, DČOV“ na pozemku parc.č.
11/4 kat. území Dražičky, majitel Martin Šonka, Tábor 2856
- MěÚ Tábor stavební úřad – kolaudační souhlas „RD, kryté parkovací stání“ na pozemku
parc.č. 11/4, 11/8, st. parc. 121 kat. území Dražičky, majitel Martin Šonka, Tábor 2856
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- MěÚ Tábor stavební úřad – výzva k přidělení čísla popisného RD na pozemku parc.č. 11/4,
11/8, st. parc. 121 kat. území Dražičky, majitel Martin Šonka, Tábor 2856
- MěÚ Tábor odbor ŽP – zahájení řízení o změně stavby před dokončením pro vodní dílo
„ČOV, připojení kanalizace, připojení NN, vsak na pozemcích parc.č. 166/7 a 166/9 kat.
území Dražičky“, majitelka Petra Kudová, Strachujov 37
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 5/2021
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 2/2021 schválené v pravomoci starosty
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh OZV č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu
k b.7) - starosta obce pan Mrázek navrhl provedení zpevněné plochy před vjezdy k rodinným
domům č.p. 72, 80, 74 a k rodinnému domu na parc.č. 6/11, 8/6 zámkovou dlažbou. Materiál
uhradí obec Dražičky, práce provedou majitelé dotčených nemovitostí. Terénní úpravy za
obrubníky u místní komunikace parc.č. 354/2 do č.p. 74 k č.p. 72 provede firma Kleiner
Slapy
- starosta obce pan Mrázek seznámil zastupitelstvo obce s cenovou nabídkou na výzdobu
vánočního stromu od firmy Ateliér Maur Plzeň. Pro vysoké nabídkové ceny výzdoby bylo
dohodnuto pořídit levnější varianty osvětlení. Do příštího zasedání zastupitelstva obce zjistí
zastupitelé obce
- starosta obce pan Mrázek seznámil zastupitelstvo obce s požadavkem pořadatelů letního
dětského tábora o vyspravení děr v příjezdové komunikaci parc.č. 534/3 kat. území Dražičky
kamenivem. Bylo dohodnuto, že kamenivo zajistí obec Dražičky, rozhrnutí a úpravu
komunikace provedou pořadatelé LDT
- starosta obce pan Mrázek a místostarosta pan Hamr seznámili zastupitelstvo obce o
opakovaném úniku vody u bezpečnostního přepadu rybníka. 27.5.2021 proběhlo místní
šetření za účasti zástupců firmy Hochtief CZ, a.s. České Budějovice. Bylo dohodnuto
provedení jiné varianty opravy v termínu od 7.6.2021
- místostarosta obce pan Hamr seznámil zastupitelstvo obce s požadavkem majitele č.p. 38
pana Dvořáka o převedení části pozemků par.č. 18/3 a 19/2 v kat. území Dražičky do majetku
obce. Důvodem požadavku převedení pozemků do majetku obce je příjezd do domu č.p. 38,
který je přes tyto soukromé pozemky. Zastupitelstvo se záměrem odkoupení části pozemků
souhlasí, potřebné náležitosti zaj. pan Hamr
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo protokol o provedení revize týkající se hlavní roční
kontroly dětského hřiště Dražičky dne 28.4.2021. U herního prvku „Sestava Monkey´
s Bridge 1E“, který byl pořízen v roce 2010, byl zjištěn nevyhovující stav, z tohoto důvodu
bylo dohodnuto do příštího zasedání zastupitelstva obce zjistit pořízení jiného herního prvku
– návrhy zaj. zastupitelé obce

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 3/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 27.5.2021
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 5/2021
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 2/2021,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky vydává OZV č. 1/2021 o místním poplatku za pobyt
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

5. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo zakoupení zámkové dlažby na zpevněné plochy
před vjezdy k rodinným domům č.p. 72, 80, 74 a k rodinnému domu na parc.č. 6/11, 8/6
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

6. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo odkoupení části pozemků par.č. 18/3 a 19/2 v kat.
území Dražičky do majetku obce
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

zdržel se:

1

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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