OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 1/2022

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 27.1.2022 v 19.00 hod. v úřadovně
obecního úřadu
Přítomni: Ing. Luděk Hamr, Jitka Marešová, Milan Mrázek, Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička
Omluvena: Eliška Dvořáková Trochová
Nepřítomen: Radovan Janovský
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 9/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 30.12.2021
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 1/2022
4. Čerpání rozpočtu za 1/2022
5. Rozpočtové opatření č. 1/2022
6. 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. 9/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 30.12.2021
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Jitka Marešová, p. Zdeněk Rukavička
k b.3) – LitFin Praha – žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím – odebírání energie v říjnu 2021
- Elektrostav Strakonice s.r.o. – žádost o vyjádření o existenci sítí na stavbu Dražičky –
p. Neužil: kabel NN, parc.č. 145/1, 186/11 v kat. území Dražičky
- MěÚ Tábor stavební úřad – rozhodnutí - povolení výjimky délky příjezdové komunikace
pro stavbu rodinného domu parc.č. 100/1 kat. území Dražičky, majitelka Veronika Šafrová
Dražičky 2
- Báňské a měřičské služby Blatná – monitorování hladin ve vybraných studních v obci
Dražičky 21.12.2021
- FIERA a.s. Jindřichův Hradec – návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: TA014330064986/001-FIA s názvem „Dražičky-Mgr.Hronová:kabel NN
- Černohlávek Group s.r.o. Církvice – potvrzení o převzetí použitého rostlinného oleje
17.01.2022 – 12 l
- Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Praha – dotazník – roční hlášení o
výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2021
- Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá – kupní smlouva č. 1501940851 na odběr kameniva pro
rok 2022 – expediční místo Závod Slapy u Tábora
- Spolek Lungta Praha – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet 2022“, 10.3.2022 bude na budově ObÚ vyvěšena Tibetská vlajka
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 1/2022
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k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 1/2022 schválené v pravomoci starosty
k b.6) - inventurní komise předložila zastupitelstvu obce provedenou inventuru majetku
obce za rok 2021
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo možnost uskutečnění Masopustního průvodu v obci
– vzhledem k trvající epidemii nákazy covid-19 se tato akce nebude konat

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 1/2022
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 27.1.2022
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 1/2022
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 1/2022,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo smlouvu s EG.D, a.s. Brno č. TA014330064986/001-FIA o zřízení věcného břemene parc.č. 354/2, 536/3, 6/2, 6/5 kat.
území Dražičky – účel umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN pod názvem
„Dražičky-Mgr.Hronová:kabel NN“
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Kupní smlouvu č. 1501940851
s firmou Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá na odběr kameniva v roce 2022 – expediční
místo Závod Slapy u Tábora
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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