OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 6/2021

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 28.10.2021 v 19.00 hod. v kulturní
místnosti obecního úřadu
Přítomni: Ing. Luděk Hamr, Jitka Marešová, Milan Mrázek, Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička
Omluveni: Eliška Dvořáková Trochová, Radovan Janovský
Veřejnost: Zuzana Musilová
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 23.9.2021
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 10/2021
4. Čerpání rozpočtu za 10/2021
5. Rozpočtové opatření č. 5/2021
6. Projednání doplnění pověření starosty k provádění rozpočtových opatření na
položkách rozpočtu obce
7. Schválení OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
8. Schválení OZV č. 3/2021, o místním poplatku ze psů
9. Schválení OZV č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
10. 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. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 23.9.2021
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Jitka Marešová, p. Zdeněk Rukavička
k b.3) – Povodí Vltavy, s.p. České Budějovice – stanovisko správce povodí k žádosti obce
Dražičky k prodloužení povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových
- Krajský úřad Jč. kraj České Budějovice – zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Dražičky za rok 2021
- Rumpold Tábor – počet odvozů tříděných odpadů od 1.7.2021 – 30.9.2021
- Báňské a měřičské služby Blatná – protokol o výsledku měření hladin vody ve vybraných
studních v obci Dražičky 24.9.2021
- Rumpold Tábor s.r.o. – dodatek č. 5 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru, dodatek
č. 12 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Dražičky na rok
2022
- Obec Slapy u Tábora – usnesení o schválení výsledku výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Obnova hřbitovní zdi Slapy – 1. etapa – PETROSTAV, s.r.o.
Radenín
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení zahájení vodoprávního řízení ve věci změny povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro obec Dražičky
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- Obvodní báňský úřad Plzeň – informace o celkovém výnosu úhrady z dobývacího prostoru
od 18.10.2021 do 19.10.2021 ve výši 4.615,81 Kč
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 10/2021
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 5/2021 schválené v pravomoci starosty
k b.6) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo pověření starosty k provádění rozpočtových
opatření na položkách rozpočtu obce
k b.7) - z důvodu nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech projednalo zastupitelstvo obce
Dražičky návrh OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (v souladu s § 14 zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích). Vzhledem ke
zvyšujícím se nákladům za odstranění odpadů v obci a zvýšeným zákonným poplatkům za
uložení odpadů na skládky, se zastupitelstvo obce Dražičky rozhodlo navýšit od 1.1.2022
roční sazbu poplatku pro poplatníka na částku 500,- Kč. Poplatek bude splatný vždy do 31.3.
příslušného kalendářního roku.
k b.8) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh OZV č. 3/2021 o místním poplatku ze
psů
k b.9) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh OZV č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
k b.10) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění ochutnávky
svatomartinského vína a lampionového průvodu 11.11.2021
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín rozsvícení vánočního stromu 28.11.2021
- starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru ve výši 1.000 Kč pro paní
Miluši Dvořákovou, Dražičky 38 za vedení pamětní knihy vítání občánků a kroniky MO
SDH Dražičky
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo dodatek č. 5 ke smlouvě o zabezpečení
separovaného sběru, dodatek č. 12 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady v obci Dražičky na rok 2022 s firmou Rumpold Tábor s.r.o. Od 1.1.2022 se podle
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech navyšují ceny za svoz a odstranění jedné tuny
jednotlivých druhů odpadů. Pro naši obec to znamená navýšení plateb cca o 25% a každým
dalším rokem se tyto ceny budou zvyšovat. Z tohoto důvodu je navrženo zvýšení ročního
poplatku za odvoz odpadu pro jednoho poplatníka na 500,- Kč místo dosavadního poplatku
400,- Kč pro jednoho poplatníka
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo podání žádosti o uplatnění slevy na poplatku za
ukládání odpadu na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. Žádost bude zaslána firmě Rumpold
Tábor s.r.o, zaj. p. Mrázek

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 6/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 28.10.2021
Přítomni: Ing. Luděk Hamr, 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:

5

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 10/2021
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 5/2021,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo dodatek č. 5 ke smlouvě o zabezpečení
separovaného sběru na rok 2022 – poskytovatel služeb firma Rumpold Tábor s.r.o.
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

5. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo dodatek č. 12 ke smlouvě o poskytování služeb
v oblasti nakládání s odpady v obci Dražičky na rok 2022 – poskytovatel služeb firma
Rumpold Tábor s.r.o.
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

6. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo od 1.1.2022 zvýšení ročního poplatku za odstranění
a odvoz odpadu pro jednoho poplatníka na 500,- Kč
Výsledek hlasování: pro:

4

proti: 1

7. Zastupitelstvo obce Dražičky pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření,
v příjmech neomezeně, ve výdajích do výše 50.000 Kč nad rámec závazného ukazatele,
kterými jsou paragrafy. Dále pak v rámci jednoho paragrafu na výdajových položkách
může starosta rozpočtová opatření provádět neomezeně
Výsledek hlasování: pro:

4

proti: 0

zdržel se:
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8. Zastupitelstvo obce Dražičky vydává OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

9. Zastupitelstvo obce Dražičky vydává OZV č. 3/2021 o místním poplatku ze psů
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0
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10. Zastupitelstvo obce Dražičky vydává OZV č. 4/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

11. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo uhrazení 1/5 ceny za akci „Obnova hřbitovní zdi
Slapy – 1. etapa“, parc.č. 145/3. Stavební práce bude provádět firma Petrastav Radenín
s.r.o., IČO 261 03 788 za nabídkovou cenu 916.991,91 Kč včetně DPH
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

12. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro paní Miluši
Dvořákovou Dražičky 38 za vedení pamětní knihy vítání občánků a kroniky MO SDH
Dražičky
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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