OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 1/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 30.1.2020 v 19.00 hod. v úřadovně
obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Zdeněk Rukavička
Omluveni: Lukáš Musil, Milan Mrázek
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 12/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 26.12.2019
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 01/2020
4. Čerpání rozpočtu za 01/2020
5. Rozpočtové opatření č. 1/2020
6. Různé
k b.1)
Zasedání zahájil místostarosta obce pan Hamr 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. 12/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 26.12.2019
k b.2)
Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Hamr, ověřovateli zápisu určeny p. Jitka
Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová
k b.3)
- Šlechtitelská stanice Slapy – potvrzení, že paní Lenka Kosobudová se zúčastní školení
uživatelů KEO a kontroly inventurních seznamů obce Dražičky, za účelem refundace
ušlé mzdy
- Rumpold Tábor – příjem Obce Dražičky za tříděný odpad za 1.10.2019 – 31.12.2019
- Rumpold Tábor – úprava cen za likvidaci odpadu, likvidace papíru v lednu 2020 –
1500Kč/t, od 1.2.2020 – 2000Kč/t, plasty a nápojové kartony zůstávají 2200Kč/t
- Mgr.Karel Vaněk – povinnost informovat MFČR o neoprávněném použití, zadržení,
ztráty a poškození veřejných prostředků v hodnotě nad 300 000,-Kč
- Ministerstvo vnitra ČR – vyhlášení 3.2. 2020 dnem státního smutku, úmrtí Jaroslava
Kubery
- MěÚ Tábor, stavební úřad – společný ÚS a ohlášení stavby, přístavba dílny
s přístřešky k RD, Jiří |Filip, Dražičky 74
- KÚ JčK, ekonomický odbor – dotační příspěvek na výkon státní správy na rok 2020
v hodnotě 126 100,-Kč
- ALiS s.r.o. Česká Lípa – smlouva o poskytování práv k užívání software č. SML00244/20
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k b.4)
p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 01/2020
k b.5) - místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 1/2020 schválené v pravomoci starosty
k b.6)
- místostarosta obce informoval o termínu konání dětského karnevalu v kulturní místnosti OÚ
dne 15.2.2020. Zajistí Spolek Zelená Dražičkám ve spolupráci obecního úřadu
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění Masopustního průvodu
22.2.2020. Odpolední hudební produkci zajistí od 13,00hod. pan Jaroslav Mareš st. s kapelou
za částku 4 000,-Kč. Další zajistí: zastupitelstvo (občerstvení a výzdoba) a p.Miloš Dvořák
(traktor a vůz). Účastníkům obce bude poskytnuto občerstvení z finančních prostředků obce.
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo udělení plné moci pro paní Věru Bedriovou,
Okružní 589 Tábor ve věci vyřízení bezúplatného převodu pozemku parc.č. 216/4
v k.ú.Dražičky, trvalý travní porost, výměra 119m2 do vlastnictví obce Dražičky
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo záměr převodu pozemku parc.č. 216/4 v k.ú.
Dražičky, který je vlastnictví České republiky a v hospodaření Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov 130 00 do majetku obce Dražičky. Výše uvedený
pozemek bude využit pro zřízení obratiště na plánované účelové komunikaci.

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod.
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Zapsal: Hamr

OBEC DRAŽIČKY

391 75 MALŠICE

USNESENÍ č. 1/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 30.1.2020
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
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 1/2020
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 1/2020,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje udělení plné moci pro paní Věru Bedriovou,
Okružní 589 Tábor ve věci vyřízení bezúplatného převodu pozemku parc.č. 216/4
v k.ú.Dražičky, trvalý travní porost, výměra 119m2, vlastnické právo Česká republika –
Státní pozemkový úřad Praha, do vlastnictví obce Dražičky
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

5. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje záměr převodu pozemku parc.č. 216/4 v k.ú.
Dražičky, který je vlastnictví České republiky a v hospodaření Státního pozemkového
úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov 130 00 do vlastnictví obce Dražičky. Výše
uvedený pozemek bude využit pro zřízení obratiště na plánované účelové komunikaci.
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

6. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo smlouvu o poskytování práv k užívání software č.
SML-00244/20 s firmou ALiS s.r.o. Česká Lípa
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

Zápis ověřil:

Luděk Hamr
místostarosta
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