OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 10/2019

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 31.10.2019 v 19.00 hod. v úřadovně
obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Lukáš Musil, Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 26.9.2019
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 10/2019
4. Čerpání rozpočtu za 10/2019
5. Rozpočtové opatření č. 3/2019
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. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 26.9.2019
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová
k b.3) – Krajský úřad Jč. kraje ČB – veřejná vyhláška – 4. aktualizace územního rozvoje Jč.
kraje
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí – udělení územního souhlasu vodoprávního úřadu ke
stavbě „Dražičky Bezkoutí – přípojka NN Ing. Švingr Miroslav“, parc. č. 144/8, 145/1,
186/11 kat. území Dražičky
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu
Dražičky, termín projednání 4.11.2019
- Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha – nabídka zpracování investičního záměru –
vodovod Dražičky
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ŽP – rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů: čmelák sp.
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o provedení kontrolní prohlídky stavby k užívání
vodního díla: „Vrtaná studna, vodovod, ČOV na pozemku parc.č. 5/3 kat. území Dražičky,
majitelé Eva a Michal Hofmanovi Sezimovo Ústí
- Česká inspekce ŽP České Budějovice – protokol o kontrole prašnosti v kamenolomu Slapy
24.10.2019
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor regionálního rozvoje – žádost o vyplnění dotazníku
k Územní studii krajiny Jihočeského kraje
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 10/2019
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 3/2019 schválené v pravomoci starosty
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k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky
projednalo organizační zajištění ochutnávky
svatomartinského vína a lampionového průvodu 11.11.2019
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh starosty a zástupce starosty obce na
poskytnutí finančního daru pro paní Zuzanu Musilovou Dražičky 57 ve výši 1.000,- Kč za
zhotovování plakátů na kulturní akce v obci
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo nabídku zpracování investičního záměru na
vodovod Dražičky od firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha. Bylo dohodnuto
požádat o upřesnění obsahu jednotlivých částí nabídky – zaj. p. Mrázek, p. Hamr
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o ukončení smlouvy na využívání
klubovny SDH Dražičky panem Milošem Dvořákem k 31.10.2019

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 10/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 31.10.2019
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Lukáš Musil, Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička
1. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo navržený program zasedání zastupitelstva obce,
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Výsledek hlasování. pro:
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proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 10/2019
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 3/2019,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo poskytnutí finančního daru pro paní
Zuzanu Musilovou Dražičky 57 ve výši 1.000,- Kč za zhotovování plakátů na kulturní
akce v obci
Výsledek hlasování: pro:

6

zdržel se hlasování:

1

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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