OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 7/2021

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 25.11.2021 v 19.00 hod. v kulturní
místnosti obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Jitka Marešová, Milan Mrázek,
Omluveni: Radovan Janovský, Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 6/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 28.10.2021
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 11/2021
4. Čerpání rozpočtu za 11/2021
5. Rozpočtové opatření č. 6/2021
6. Projednání a příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2022
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. 6/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 28.10.2021
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová
k b.3) – Okresní soud Tábor – předvolání na schválení právního jednání ve věci zřízení
pozemkové služebnosti stezky a cesty na pozemku parc.č. 112/15 kat. území Dražičky –
majitelé pan Josef Švihlík a paní Hana Švihlíková Dražičky 3
- Černohlávek Group s.r.o. Církvice – potvrzení o převzetí použitého rostlinného oleje
10.11.2021 – 12 l
- Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, územní odbor Tábor – odborná příprava velitelů JSDHO
- Rumpold Tábor s.r.o. – množství odvezeného objemného a nebezpečného odpadu
25.10.2021
- MV ČR, odbor veřejné správy a kontroly – posouzení zákonnosti OZV obce Dražičky
č. 2/2021, 3/2021 a 4/2021
- MěÚ Tábor stavební úřad – společný územní souhlas a souhlas s provedením stavebního
záměru – přístavba rodinného domu o zastřešenou terasu a bazén na pozemku st. p. 87,
parc.č. 381/3 kat. území Dražičky, majitelé Zdeněk a Věra Dvořákovi Dražičky č.p. 55
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 11/2021
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 6/2021 schválené v pravomoci starosty
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo přípravu návrhu rozpočtu obce Dražičky na
rok 2022
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k b.7) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín a organizační zajištění slavnostního
rozsvícení vánočního stromu 28.11.2021, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu
v souvislosti s trvající epidemií nákazy covid-19, bude strom rozsvícen bez účasti veřejnosti
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín a organizační zajištění Mikulášské nadílky
pro děti 5.12.2021, zaj. p. Marešová, členové kulturní komise

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 7/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 25.11.2021
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Jitka Marešová, Milan Mrázek
1. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo navržený program zasedání zastupitelstva obce,
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Výsledek hlasování: pro:

4

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 11/2021
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 6/2021
schválené v pravomoci starosty, které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo odkoupení části pozemků par.č. 19/2 díl „a“ 11 m2
- zahrada v kat. území Dražičky, majitelka paní Kolářová Zdeňka, Dražičky č.p. 15, 391 75
Malšice za dohodnutou cenu 90,- Kč/m2, činí tedy celkem 990,- Kč a parc. č. 18/3 díl „b“
13 m2 , majitelé Fučík Zdeněk a Fučíková Bohuslava, oba bytem Leskovická 2666/18, 390
03 Tábor za dohodnutou cenu 90,- Kč/m2 , činí tedy celkem 1170,- Kč. Zastupitelstvo obce
Dražičky pověřuje starostu obce Dražičky pana Milana Mrázka podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro:

4

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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