OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 12/2019

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 26.12.2019 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. 11/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 28.11.2019
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 12/2019
4. Čerpání rozpočtu za 12/2019
5. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
6. Plán inventury k provedení inventarizace majetku obce pro rok 2019
7. Rozpočtové opatření č. 4/2019
8. 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. 11/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 28.11.2019
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. 56 a
55/3, st.p. 120 kat. území Dražičky, majitelé Michaela a Petr Hanzalovi Tábor 2645
- MěÚ Tábor stavební úřad – sdělení o provedení kontrolní prohlídky dokončené stavby RD
na pozemku parc.č. 56 a 55/3 kat. území Dražičky, majitelé Michaela a Petr Hanzalovi Tábor
2645
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ŽP – opatření obecné povahy č. 1/2015 (Změna č. 1),
kterou se vydává výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského
- Sempra Praha, a.s., Šlechtitelská stanice Slapy u Tábora – pachtovní smlouva na užívané
pozemky, které jsou v majetku obce
- Ministerstvo zemědělství ČR – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy k šíření
kůrovcové kalamity
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ŽP, lesnictví – rozhodnutí o poskytnutí finančního
příspěvku na obnovu a zajištění lesních porostů pro obec Dražičky 9.600,- Kč
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 12/2019
k b.5) - zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Dražičky na rok 2020
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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 2019. Fyzická a účetní inventura bude provedena
v termínu 2.1. – 4.1.2020. Dále jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda: Zdeněk
Rukavička, členové: Luděk Hamr, Jitka Marešová
k b.7) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 4/2019
k b.8) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo předběžný plán kulturních akcí obce pro rok
2020 a předpokládaný plán kulturních akcí, které bude zajišťovat Spolek Zelená Dražičkám.
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín a organizační zajištění Masopustu
15.2.2020, nebo 22.2.2020
- starosta obce p. Mrázek seznámil přítomné zastupitele s návrhem znění ankety, týkající se
zájmu občanů o vybudování vodovodu v obci. Tento návrh byl zaslán zastupitelům
k připomínkám a úpravám, konečné znění ankety bude dohodnuto na příštím zasedání
zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 12/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 26.12.2019
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: 7
proti: 0
2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 12/2019
3. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo poskytnutí věcného daru do tomboly na hasičský
ples, který pořádá SDH Dražičky 10.1.2020. Jedná se o hlavní cenu - televizní přijímač
v hodnotě 6.275,- Kč
Výsledek hlasování: pro: 7
proti: 0
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo pachtovní smlouvu se Semprou Praha, a.s.,
Šlechtitelská stanice Slapy u Tábora na užívané pozemky, které jsou v majetku obce:
- parc. č. 419/17 o výměře 2.639 m2,
- parc. č. 419/16 o výměře 26 m2,
- parc. č. 424/1 o výměře 244 m2,
- parc. č. 448/11 o výměře 61 m2,
- parc. č. 448/12 o výměře 79 m2,
- parc. č. 448/14 o výměře 149 m2,
- parc. č. 448/15 o výměře 153 m2,
- parc. č. 448/16 o výměře 36 m2.
o celkové výměře 3.387 m2 tj. 0,3387 ha
Výsledek hlasování: pro: 7
proti: 0
5. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo 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, Jakub 38, 285 33 Církvice, a pověřuje
starostu obce pana Mrázka podepsáním smlouvy
Výsledek hlasování: pro: 7
proti: 0
6. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo rozpočet obce Dražičky na rok 2020 jako
schodkový. Příjmy ve výši: 2.294.100,00 Kč Výdaje ve výši: 3.003.000,00 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let.
Výsledek hlasování. pro: 7
proti: 0
7. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
Výsledek hlasování: pro: 7
proti: 0
Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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