OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 11/2019

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 28.11.2019 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. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 31.10.2019
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 11/2019
4. Čerpání rozpočtu za 11/2019
5. Projednání investic na rok 2020
6. Projednání a příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2020
7. Projednání a schválení střednědobého výhledu obce na období 2020 – 2022
8. Schválení OZV 1/2019 o místních poplatcích
9. Schválení OZV č. 2/2019 o odpadech
10. 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. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 31.10.2019
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 – výzva o přidělení čísla popisného pro RD parc.č. 5/3,
st.p. 119 kat. území Dražičky, majitelé Eva a Michal Hofmanovi Sezimovo Ústí
- MěÚ Tábor odbor ŽP – souhlas s užíváním vodního díla: „Vrtaná studna, vodovod, ČOV
na pozemku parc.č. 5/3 kat. území Dražičky, majitelé Eva a Michal Hofmanovi Sezimovo
Ústí
- EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů od 1.7.2019 –
30.9.2019, podklady pro fakturaci odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů
- Rumpold Tábor s.r.o. – dodatek č. 3 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru, dodatek
č. 10 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Dražičky na rok
2020
- Libor Černohlávek Církvice – návrh smlouvy ke sběru a likvidaci jedlých olejů a tuků
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ŽP – opatření obecné povahy č. 1/2015, kterou se
vydává výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 11/2019

1

k b.5) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského
kraje na rok 2020 na výměnu svítidel veřejného osvětlení. Další investicí bude pořízení sítě
na výlov, rybářské holinky, oprava výtluků a prasklin místních komunikací
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo přípravu návrhu rozpočtu obce Dražičky na
rok 2020
k b.7) - zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého výhledu obce na období 2020 –
2022
k b.8) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh OZV č. 1/2019 o místních poplatcích,
kterou se stanovuje výše poplatků za sběr a svoz komunálního odpadu, výše poplatků ze psů
a výše místního poplatku z pobytu. Starosta obce pan Mrázek předložil celkový výpočet
poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu na poplatníka, tj. 499,- Kč. Zastupitelé se shodli
na ponechání stejné výše poplatku i na rok 2020, tj. ve výši 400,- Kč. Zbývající část ve výši
99,- Kč je každému poplatníkovi hrazena z rozpočtu obce. Výše místních poplatků za psů a
místního poplatku z pobytu zůstává stejný i pro rok 2020.
k b.9) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh OZV č. 2/2019 o odpadech
k b.10) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo dodatek č. 3 ke smlouvě o zabezpečení
separovaného sběru, dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady v obci Dražičky na rok 2020, které zaslala firma Rumpold Tábor s.r.o. Jedná se o
navýšení cen za poskytované služby
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo smlouvu o poskytnutí služeb týkající se dodání
plastové nádoby a následného nakládání s odpadem kat. č. 200125, jedlý olej a tuk
s poskytovatelem Liborem Černohlávkem Církvice. Bylo dohodnuto požádat poskytovatele o
upřesnění smlouvy v b. III. – předmět smlouvy, zaj. p. Mrázek
- starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru ve výši 1.000 Kč pro paní
Elišku Dvořákovou Trochovou Dražičky 25 za vedení kroniky obce
- starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru ve výši 1.000 Kč pro paní
Helenu Hronovou Dražičky 29 za zajišťování blahopřání k životním výročím občanů obce
- starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru ve výši 1.000 Kč pro pana
Josefa Hálu Dražičky 17 za zajišťování blahopřání k životním výročím občanů obce
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo odpověď firmy Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s. Praha na dotaz k upřesnění obsahu jednotlivých částí nabídky zpracování
investičního záměru na vodovod Dražičky. Bylo rozhodnuto oslovit písemně občany obce o
vyjádření zájmu o výstavbu vodovodu do obce a napojení jednotlivých nemovitostí – zaj. p.
Mrázek, p. Hamr
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín a organizační zajištění slavnostního
rozsvícení vánočního stromu 1.12.2019
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o požadavku MO SDH Dražičky
na nákup 2 ks vycházkových obleků pro členy SDH a poskytnutí hlavní ceny do tomboly na
hasičský ples, který pořádá SDH Dražičky 10.1.2020
- člen zastupitelstva obce Dražičky pan Rukavička upozornil na nedostatečné a nekvalitní
ozvučení obecního prostranství veřejným rozhlasem. Bylo dohodnuto požádat firmu SOVT
RADIO Vodňany, která rozhlas v obci instalovala o kontrolu funkčnosti – zaj. p. Mrázek

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 11/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 28.11.2019
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 11/2019
3. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o zabezpečení
separovaného sběru, dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady v obci Dražičky na rok 2020 – poskytovatel služeb firma Rumpold Tábor s.r.o.
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo střednědobý výhled obce na období 2020 – 2022
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0
5. Zastupitelstvo Obce Dražičky vydává OZV č. 1/2019 o místních poplatcích
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0
6. Zastupitelstvo Obce Dražičky vydává OZV č. 2/2019 o odpadech
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0
7. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro paní Elišku
Dvořákovou Trochovou Dražičky 25 za vedení kroniky obce
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se:
1
8. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč pro
paní Helenu Hronovou Dražičky 29 za zajišťování blahopřání k životním výročím občanů
obce
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0
9. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč pro
pana Josefa Hálu Dražičky 17 za zajišťování blahopřání k životním výročím občanů obce
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0
10. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje
na rok 2020 na výměnu svítidel veřejného osvětlení
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0

Zápis ověřil:
Milan Mrázek
starosta
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