OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 9/2019

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 26.9.2019 v 19.00 hod. v úřadovně
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. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 29.8.2019
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 9/2019
4. Čerpání rozpočtu za 9/2019
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. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 29.8.2019
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 stavební úřad – společné povolení na stavbu: Stavební úpravy a nástavba
vikýřů vedoucí ke změně v užívání stodoly na rodinný dům, připojení NN, vodovod a
domovní ČOV na pozemku parc.č. 44/1 a 542/1 kat. území Dražičky – majitel Martin Soukup
Sezimovo Ústí 125
- MěÚ Tábor stavební úřad – rozhodnutí schválení stavebního záměru přístavby skladu
zahradního nářadí na pozemcích st.p. 105, parc.č. 228/1, 229/2 kat. území Dražičky, majitel
Radovan Janovský Dražičky 45
- MěÚ Tábor odbor ŽP – předpis odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF parc.č. 32, 33 kat.
území Dražičky, majitel Radek Janů Dražičky 19
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 9/2019
k b.5) – místostarosta pan Hamr informoval zastupitele o domluvené schůzce se zástupcem
firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha, s kterým bude konzultována možnost
zpracování studie zásobení vodou do obce a výběr provozovatele vodohospodářské
infrastruktury – termín schůzky 30.9.2019
- zastupitelstvo obce projednalo objednání přistavení velkoobjemového kontejneru na odpad.
Termín přistavení od firmy Rumpold Tábor zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce projednalo požadavek majitelky pozemku parc.č. 166/7 kat. území
Dražičky paní Kudové na spolupráci v zajištění zhotovení štěrkové příjezdové komunikace
k jejímu pozemku. Jedná se o pozemky parc.č. 166/ 8 a 166/3, které jsou v majetku obce
Dražičky. Paní Kudová nabídla na své náklady financování dopravního projektu, zajištění a
financování techniky na zemní práce a dopravu kameniva, obec by poskytla potřebné
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kamenivo. Zastupitelstvo obce se s tímto požadavkem bude zabývat na příštím zasedání
zastupitelstva obce, až bude známo množství a druh kameniva potřebné na realizaci
příjezdové komunikace
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o cenové nabídce firmy Vialit
Soběslav, s.r.o. na výspravu místních komunikací v obci tryskovou metodou Turbo. Při
vhodných klimatických podmínkách by práce byly prováděny v druhé polovině října 2019,
jinak je doporučeno práce provést v jarních měsících 2020
- zastupitelstvo obce projednalo připravený dopis firmě Hochtief CZ, a.s. České Budějovice,
týkající se informace o stavu bezpečnostního přepadu z obecního rybníka po provedeném
utěsnění úniku vody

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 9/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 26.9.2019
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 9/2019

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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