OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 2/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 27.2.2020 v 19.00 hod. v úřadovně
obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička
Nepřítomen: Lukáš Musil
Veřejnost: p.Věra Bedriová
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 30.1.2020
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 1/2020
4. Čerpání rozpočtu za 1/2020
5. Rozpočtové opatření č. 2/2020
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. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 30.1.2020
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 odbor ŽP – předpis za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF parc. č. 6/8
kat. území Dražičky, majitelé Mgr. Jan Kopp a Mgr. Jaromíra Koppová Tábor
- Báňské a měřičské služby Blatná – protokol o výsledku měření hladin vody ve vybraných
studních v obci Dražičky 7.1.2020
- Ministerstvo financí ČR – přihlašovací údaje pro vstup do webové aplikace pro účetní
jednotku
- Spolek Tábornický Táborák Tábor - žádost o vyjádření souhlasu s konáním letního
dětského tábora v katastru obce Dražičky od 1.7.2020 do 20.8.2020 – není námitek, pouze
upozornit na dodržování nočního klidu v obci
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – oznámení o zahájení opakovaného řízení o změně č. 2
územního plánu Dražičky, termín projednání 26.3.2020
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 1/2020
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 2/2020 schválené v pravomoci starosty
k b.6) – starosta obce pan Mrázek seznámil zastupitelstvo s protokolem „Měření prašné
depozice v obci Dražičky“. Měření bylo prováděno Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě,
Centrum hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava v období od 29.3.2019 – 7.1.2020 na
čtyřech vybraných místech obce Dražičky. Z výsledku analýz vyplývá, že hodnoty prašné
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depozice jsou celoročně na nízké úrovni a průměrná roční koncentrace u žádného stanoviště
nepřekračuje ani 50% limitní hodnoty
- paní Bedriová, která na základě plné moci vyřizuje převod pozemku parc.č. 216/4
v k.ú.Dražičky, trvalý travní porost, výměra 119m2 do vlastnictví obce Dražičky, seznámila
zastupitelstvo obce se stavem ohledně převodu pozemku. Plánovaná účelová komunikace
parc.č. 166/3, 166/8 a 216/4 v kat. území Dražičky bude nutná vyjmout ze ZPF,
předpokládaná cena za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude cca 63.000,- Kč. Dále
byla podána informace o předpokládaném množství a druhu kameniva na zhotovení štěrkové
příjezdové komunikace na výše uvedených pozemcích. Jedná se o frakci 0/63, předpokládané
množství 423 t v hodnotě cca 107.000,- Kč. Uhrazení kameniva z prostředků obce bylo
předjednáno na zasedání zastupitelstva obce 26.9.2019, zajištění a financování techniky na
zemní práce a dopravu kameniva uhradí majitelka pozemku parc.č. 166/7 paní Kudová
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrhy znění ankety týkající se zájmu občanů o
vybudování vodovodu v obci. Bylo dohodnuto zaslat informaci o provedení ankety občanům
formou e-mailu, následně občané obdrží písemné znění ankety do poštovních schránek, zaj.
p. Mrázek, p. Hamr

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 2/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 27.2.2020
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 2/2020
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 2/2020,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo uhrazení předpokládané ceny ve výši cca 63.000,Kč za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF z pozemků parc.č. 166/3, 166/8 a 216/4
v kat. území Dražičky, které budou používány jako účelová komunikace v obci
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

5. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo uhrazení předpokládané ceny ve výši cca 107.000,Kč za kamenivo na plánovanou účelovou komunikaci na pozemcích parc.č. 166/3, 166/8 a
216/4 v kat. území Dražičky
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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