OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 4/2021

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 24.6.2021 v 19.00 hod. v úřadovně
obecního úřadu
Přítomni: Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová, Milan Mrázek, Zdeněk
Rukavička
Omluveni: Eliška Dvořáková Trochová, Lukáš Musil
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 27.5.2021
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 6/2021
4. Čerpání rozpočtu za 6/2021
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. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 27.5.2021
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Jitka Marešová, p. Zdeněk Rukavička
k b.3) - Ministerstvo spravedlnosti ČR – podávání průběžného oznámení veřejnými
funkcionáři do 30.6.2021 – žádost o součinnost
Ministerstvo zemědělství ČR Praha - veřejná vyhláška – oznámení o návrzích opatření
obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek k „Návrhu opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe“
- Obvodní báňský úřad Plzeň – informace o celkovém výnosu úhrady z dobývacího prostoru
od 12.5.2021 do 18.5.2021 ve výši 8.342,09 Kč
- Okresní soud Tábor – žádost o podání pravidelné zprávy opatrovníka za rok 2020
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí povolení změny 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
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – žádost o součinnost při výkonu státní zprávy v oblasti zákona
č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 6/2021
k b.5) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu výměny nebo opravy herního prvku
na dětském hřišti „Sestava Monkey´ s Bridge 1E“, inv. č. 21/A, který byl pořízen v roce 2010
za 55.450,- Kč. Důvodem provedení opravy nebo výměny je zjištěný nevyhovující stav
tohoto herního prvku při provedené hlavní roční kontrole dětského hřiště 28.4.2021, kterou
provedla firma Revize hřiště, s.r.o. Kutná Hora. Vzhledem k zjištěným vysokým cenám na
pořízení nového herního prvku bylo dohodnuto provést opravu, kterou zajistí firma Herold
Kutná Hora za cenu uvedenou v nabídce opravy ve výši 9.500,- Kč. Objednání opravy zaj. p.
Mrázek
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.00 hod.
1

Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 4/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 24.6.2021
Přítomni: Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová, Milan Mrázek, Zdeněk
Rukavička
1. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo navržený program zasedání zastupitelstva obce,
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Výsledek hlasování. pro:

5

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 6/2021

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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