OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 3/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 28.5.2020 v 19.00 hod. v kulturní místnosti
obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Jitka Marešová, Lukáš Musil,
Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 27.2.2020
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 3,4,5/2020
4. Čerpání rozpočtu za 3,4,5/2020
5. Rozpočtové opatření č. 2/2020
6. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2019
7. Projednání a schválení účetní závěrky obce Dražičky za rok 2019
8. Návrh na dodavatele akce „Dražičky – obnova veřejného osvětlení“
9. Jmenování výběrové komise na dodavatele akce z POV 2020
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. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 27.2.2020
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 rozvoje – oznámení o aktualizaci územně analytických podkladů
pro správní území obce s rozšířenou působností Tábor
- MěÚ Tábor stavební úřad – vyjádření ke stavbě „Obnova VO v Dražičkách“
- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor ŽP – oznámení o zahájení správního řízení – výjimka
zvláště chráněné druhy živočichů – bezobratlí
- MěÚ Tábor odbor ŽP – nařízení města Tábora č. 02/2020 o záměru zadat zpracování lesní
hospodářské osnovy pro zařizovací obvod „LHO Tábor“
- Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – protokol o zkoušce odpadních vod z obce
Dražičky
- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor ekonomický – oznámení o vykonání přezkoumání
hospodaření za rok 2019, 22.4.2020
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – oznámení o zrušení opakovaného řízení o změně č. 2 územního
plánu Dražičky, které se mělo konat 26.3.2020
- Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá – kupní smlouva č. 1501934270 na odběr kameniva –
expediční místo Závod Slapy u Tábora
- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor sociálních věcí – žádost o nahlášení počtu opatrovanců, u
nichž obec Dražičky vykonávala k datu 31.3.2020 funkci veřejného opatrovníka
- MZ ČR – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec v lesích
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- Báňské a měřičské služby Blatná – protokol o výsledku měření hladin vody ve vybraných
studních v obci Dražičky 7.4.2020
- Krajský úřad Jč. kraj ČB – rozhodnutí hejtmanky Jč kraje 2/2020 – vyhlášení období
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 9.4.2020, rozhodnutí hejtmanky Jč kraje 2/2020 –
konec období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 20.4.2020
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení územního a stavebního řízení stavby „Vrtaná
studna, vodovod, připojení NN na pozemcích parc.č. st. 90 a parc. č. 166/5, 166/4 kat. území
Dražičky, majitelé Luděk a Pavla Šmejkalovi Dražičky 61
- Rumpold Tábor s.r.o. – oznámení termínů letního svozu odpadů od 4.5.2020 – pondělí sudé
týdny
- Ing. Miroslav Dlouhý Mikroregion Táborsko – cenová nabídka na realizaci výběrového
řízení „Dražičky – obnova veřejného osvětlení“
- Okresní soud Tábor – žádost o podání pravidelné zprávy opatrovníka za rok 2019
- Smlouva s COMETT PLUS s.r.o.Tábor – o závazku veřejné služby v MHD na rok 2020
- MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby
„Kotelna u RD č.p. 37“, na pozemku st.p. 42 kat. území Dražičky, majitel Luboš Jahoda
Dražičky 37
- MěÚ Tábor stavební úřad – společný územní souhlas a souhlas s provedením stavebního
záměru pro stavbu „Letní kuchyně u RD č.p. 38 v Dražičkách“ na pozemku st. p. 46 v kat.
území Dražičky, majitel Miloš Dvořák Dražičky 38
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc
3,4,5/2020
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 2/2020 schválené v pravomoci starosty
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo závěrečný účet obce Dražičky za rok 2019 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2019
k b.7) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo účetní závěrku obce Dražičky za rok 2019
k b.8) - starosta obce pan Mrázek přednesl návrh na dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Dražičky – obnova veřejného osvětlení“, která bude prováděna za podpory
dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020:
Radovan Janovský, Elektro, Dražičky č.p. 45 391 75 Malšice
Milan Jírovec, Elektrické instalace, Slapy u Tábora 130, 391 76 Slapy u Tábora
Tomáš Šustr, Vídeňská 2774/3, 390 05 Tábor
k b.9) - starosta obce jmenoval výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a
hodnocení nabídek dodavatelů veřejné zakázky malého rozsahu akce „Dražičky – obnova
veřejného osvětlení“ ve složení:
předseda:
Zdeněk Rukavička
členové: Lukáš Musil, Eliška Dvořáková Trochová, Jitka Marešová,
Ing. Miroslav Dlouhý
K b.10) – zastupitelstvo obce projednalo potřebu odstranění vyvráceného stromu břízy na
pozemku u Hořejšího rybníka, parc.č. 368. Bylo dohodnuto, že palivo ze stromu bude
poskytnuto zdarma za provedení práce, kterou provede pan Miloš Dvořák Dražičky 38
2

- starosta obce pan Mrázek seznámil zastupitelstvo obce se zajištěním ochranných roušek
občanům obce, které obci darovala v počtu 180 ks firma Sultán Sudoměřice u Tábora
prostřednictvím zástupce této firmy, občana obce Dražičky pana Zdeňka Dvořáka. Dodání
roušek občanům zajistil člen zastupitelstva obce pan Zdeněk Rukavička. Protože firma Sultán
odmítla proplacení za výrobu roušek, bylo dohodnuto poskytnout ocenění zaměstnancům
jinou formou. Zaj. p. Eliška Dvořáková Trochová, p. Zdeněk Rukavička
- člen zastupitelstva pan Musil navrhl prověření možnosti odvozu odpadů každý týden i
v letním režimu. Možnost odvozu každý týden a finanční náklady zjistí se svozovou firmou
Rumpold p. Mrázek

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 3/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 28.5.2020
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, 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:

6

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 3,4,5/2020
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 2/2020,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Kupní smlouvu č. 1501934270
s firmou Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá na odběr kameniva – expediční místo Závod
Slapy u Tábora
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

zdržel se:

1

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo kritéria pro zadání zakázky,
kvalifikační kritéria, text písemné výzvy a zaslání zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Dražičky – obnova veřejného osvětlení“, která bude prováděna
za podpory dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
dodavatelům:
Radovan Janovský, Elektro, Dražičky č.p. 45 391 75 Malšice
Milan Jírovec, Elektrické instalace, Slapy u Tábora 130, 391 76 Slapy u Tábora
Tomáš Šustr, Vídeňská 2774/3, 390 05 Tábor
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

6. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo cenovou nabídku na realizaci výběrového řízení
„Dražičky – obnova veřejného osvětlení“, zpracovatel Ing. Miroslav Dlouhý Mikroregion
Táborsko. Cena za realizaci výběrového řízení 3.500,- Kč, cena za vyúčtování dotace
1.000,- Kč
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

7. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby v městské
hromadné dopravě – dopravce Comett plus s.r.o. Tábor na rok 2020
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0
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8. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo Závěrečný účet obce Dražičky za rok 2019
a protokol Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dražičky za rok 2019
ze dne 22.4.2020, a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce v roce 2019 bez
výhrad. Ukládá starostovi obce p. Mrázkovi a účetní obce Dražičky paní Kosobudové
zajistit odstranění zjištěných chyb a nedostatků, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:
- Finanční výkaz FIN 2 – 12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky
Náprava: Schválený rozpočet a výkaz FIN 2 – 12 M v roce 2020 jsou v souladu
- Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu
Náprava: při zaúčtování výsledku hospodaření bude dodržen okamžik uskutečnění
účetního případu. Termín do 31.12.2020
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

9. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo účetní závěrku Obce Dražičky za rok 2019
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

10. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo dodání písemného znění ankety týkající se zájmu
občanů o vybudování vodovodu v obci do poštovních schránek jednotlivých rodinných
domů
Výsledek hlasování. pro:

5

proti: 1

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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