OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 9/2021

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 30.12.2021 v 19.00 hod. v kulturní
místnosti obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička
Omluven: Lukáš Musil
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 7/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 25.11.2021
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 12/2021
4. Čerpání rozpočtu za 12/2021
5. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
6. Plán inventury k provedení inventarizace majetku obce pro rok 2021
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. 7/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 25.11.2021
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová
k b.3) - MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí – povolení nakládání s vodami – změna povolení
vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro obec Dražičky, platnost do 31.12.2027
- MěÚ Tábor stavební úřad – územní souhlas s umístěním stavby oplocení kolem zahrady
parc.č. 381/1 kat. území Dražičky, majitel Věra Dvořáková Dražičky 55
- MěÚ Tábor stavební úřad – zahájení řízení o povolení výjimky délky příjezdové
komunikace pro stavbu rodinného domu parc.č. 100/1 kat. území Dražičky, majitelka
Veronika Šafrová Dražičky 2
- MěÚ Tábor odbor ŽP – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce „Novostavba
objektu pro rodinnou rekreaci na pozemku parc.č. 72 a 143/3 kat. území Dražičky, ČOV“,
majitelé Ladislav a Eva Formánkovi Tábor 789
– Okresní soud Tábor – rozsudek o souhlasu s právním jednáním za opatrovance 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
- Krajský úřad Jč. kraje ČB – výzva k součinnosti při tvorbě Digitální technické mapy Jč.
kraje
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 12/2021
k b.5) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo rozpočet obce Dražičky na rok 2022
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k b.6) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce o vydání Plánu inventur k provedení řádné
inventarizace majetku obce Dražičky za rok 2021. Fyzická a účetní inventura bude provedena
v termínu 7.1. – 8.1.2022. Dále jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda: Zdeněk
Rukavička, členové: Luděk Hamr, Jitka Marešová
k b.8) - starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru ve výši 5.000 Kč pro
paní Elišku Dvořákovou Trochovou Dražičky 25 za vedení kroniky obce
- starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru ve výši 3.000 Kč pro paní
Lenku Bartáčkovou Dražičky 65 za zajišťování kulturních akcí a blahopřání k životním
výročím občanů obce
- starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru ve výši 2.000 Kč pro pana
Josefa Hálu Dražičky 17 za zajišťování blahopřání k životním výročím občanů obce
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo předběžný plán kulturních akcí obce pro rok 2022
a předpokládaný plán kulturních akcí, které bude zajišťovat Spolek Zelená Dražičkám.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a hrozbě velkého šíření rizika nákazy
onemocnění COVID – 19 budou kulturní akce v obci uskutečněny pouze za předpokladu
uvolnění pořádání hromadných akcí

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 9/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 30.12.2021
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, 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:

6

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 12/2021
3. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo rozpočet obce Dražičky na rok 2022 jako
schodkový. Příjmy ve výši: 2.799.300,00 Kč Výdaje ve výši: 3.032.120,00 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let.
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro paní Elišku
Dvořákovou Trochovou Dražičky 25 za vedení kroniky obce
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

zdržel se:

1

5. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč pro
paní Lenku Bartáčkovou Dražičky 65 za zajišťování kulturních akcí a blahopřání k
životním výročím občanů obce
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

6. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč pro
pana Josefa Hálu Dražičky 17 za zajišťování blahopřání k životním výročím občanů obce
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

Zápis ověřil:
__
Milan Mrázek
starosta
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