OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 4/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 25.6.2020 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
Veřejnost: Ing. Miroslav Dlouhý – manažer Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Občané: 7
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 28.5.2020
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 6/2020
4. Čerpání rozpočtu za 6/2020
5. Vyhodnocení nabídek výběrového řízení na akci „Dražičky – obnova veřejného
osvětlení“
6. Projednání výsledku výběrového řízení na akci „Dražičky – obnova veřejného
osvětlení“
7. Vyhodnocení ankety „Vodovod Dražičky“
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. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 28.5.2020
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová
k b.3) – Státní pozemkový úřad České Budějovice – vyjádření k záměru stavby „Účelová
komunikace Dražičky“, parc.č. 216/4 kat. území Dražičky
- Obvodní báňský úřad Plzeň – informace o celkovém výnosu úhrady z dobývacího prostoru
od 14.5.2020 do 21.5.2020
- MěÚ Tábor odbor ŽP – závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy
ze zemědělského půdního fondu pro obec Dražičky - parc.č. 166/3, 166/8, 216/4 kat. území
Dražičky pro stavbu „Účelová komunikace Dražičky“
- EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů v roce 2019
- Státní pozemkový úřad Jindřichův Hradec – nájemní smlouva č. 36N20/47 na pozemek
parc.č. 216/4 kat. území Dražičky
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí a povolení nakládání s vodami 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
- Ministerstvo spravedlnosti ČR – podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do
30.6.2020 – žádost o součinnost
- MěÚ Tábor stavební úřad – rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Kotelna u RD č,p,
37“, na pozemku st.p. 42 kat. území Dražičky, majitel Luboš Jahoda Dražičky 37
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- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor RR – průvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace v rámci POV Jč. kraje v roce 2020 na akci „Obnova veřejného osvětlení“ a
informace k účtování a zařazení finančních prostředků - č.smlouvy SDO/OREG/209/20
- Spolek Zelená Dražičkám – zápis ze schůze 14.6.2020
- Martin Soukup Dražičky 36 – ohlášení o provedení průzkumného vrtu na pozemku parc.č.
500/2 kat. území Dražičky
- Radovan Janovský Elektro Dražičky č.p. 45 391 75 Malšice – nabídka na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Dražičky - obnova veřejného osvětlení „ v rámci akce z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje 2020
- Milan Jírovec Elektrické instalace, Slapy u Tábora 130, 391 76 Slapy u Tábora - nabídka
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dražičky - obnova veřejného osvětlení „ v rámci akce
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020
- Tomáš Šustr, Vídeňská 2774/3, 390 05 Tábor- nabídka na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dražičky - obnova veřejného osvětlení“ v rámci akce z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje 2020
b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 6/2020
k b.5) - výběrová komise 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 provedla otevírání obálek a projednala došlé nabídky
dodavatelů veřejné zakázky malého rozsahu „Dražičky – obnova veřejného osvětlení“, která
bude prováděna za podpory dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2020. Po posouzení a hodnocení došlých nabídek podle celkové ekonomické
výhodnosti, navrhla zastupitelstvu obce ke schválení firmy v pořadí:
1. Radovan Janovský, Elektro, Dražičky č.p. 45 391 75 Malšice
2. Milan Jírovec, Elektrické instalace, Slapy u Tábora 130, 391 76 Slapy u Tábora
3. Tomáš Šustr, Vídeňská 2774/3, 390 05 Tábor
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky
„Dražičky- obnova veřejného osvětlení“

projednalo výsledek výběrového řízení na akci

k b. 7) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo výsledek ankety „Vodovod Dražičky“. Bylo
rozdáno 55 anketních lístků, vráceno bylo 24 anketních lístků. O vybudování vodovodu
v obci projevilo zájem o vodovod a připojení 11 dotázaných, což je cca 20%, nezájem o
vodovod projevilo 5 dotázaných, zájem o vypracování studie řešící zásobování obce vodou
projevilo 11 dotázaných. Z celkového počtu rozdaných 55 anketních lístků tedy vyplývá, že
nezájem o vybudován vodovodu v obci vyjádřilo 36 dotázaných. (31 anketních lístků nebylo
vráceno, což představuje nezájem o vybudování vodovodu). Dále se zastupitelstvo obce
zabývalo doplňující informací z odevzdaných anketních lístků o zájmu vypracování studie
řešící zásobování obce vodou. Přítomní zastupitelé a občané jsou pro doplnění podrobnějších
informací v nabídce zpracování studie na řešení zásobování obce vodou od firmy
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha. Týká se to uvedení ceny vodovodu jako
takového, přibližná cena přípojky na domácnost (na vlastní náklady občanů), minimální
nutný odběr při cca 170 obyvatelích (cirkulace vody), cena kanalizace (když už se bude dělat
vodovod), zda odbor životního prostředí povolí novou kanalizaci bez obecní ČOV, přibližná
cena obecní ČOV, přibližná cena vodného a stočného na domácnost/rok, přibližná cena nové
komunikace po obci (bude celá zničená), přibližná cena kanalizace od obce k ČOV, výše
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dotace s kterou lze výhledově počítat (50%?), řešení dopravy v obci během výstavby
vodovodu (etapizace?). Po obdržení podrobnějších informací bude znovu zvážena možnost
pořízení studie na řešení zásobování obce vodou.
k b. 8) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu odstranění 3 ks padlých stromů
v obecním lese cca 2m3. Stanovena cena 200,- Kč/pr.m, práce provede p. Jaroslav Mareš
Dražičky 68
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo udělení plné moci pro paní Věru Bedriovou,
Okružní 589 Tábor ve věci vyřízení povolení stavby pro novou účelovou komunikaci na
pozemku parc.č.166/3 a 166/8 v k.ú. Dražičky, tj. podání žádosti, převzetí rozhodnutí včetně
vzdání se práva odvolání atp. Plná moc zaniká v okamžiku rozhodnutí stavebního úřadu o
vydání stavebního povolení
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o provedené kontrole a seřízení
ozvučení obecního rozhlasu pracovníky SOVT Radio Vodňany. Pracovníci této firmy
opětovně doporučili provést instalaci 2 ks nových hlásičů, přidání reproduktorů a úpravu
nasměrování reproduktorů. Zastupitelstvo obce Dražičky souhlasí s provedením těchto prací.
Objednání zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce se dohodlo na uspořádání veřejné schůze na měsíc září 2020, kde budou
projednány podrobnější informace ke studii na zásobování vodou od firmy Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. Praha.
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo odpověď firmy Rumpold Tábor na možnost
odvozu odpadů každý týden. Týdenní svoz by byl možný, roční cena pro poplatníka by se
změnila z 499,- Kč na 605,- Kč bez DPH. Zatím nebylo o změně termínů odvozu odpadů
rozhodnuto, bude projednáno s občany na veřejné schůzi v září 2020
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo blížící se termín uspořádání tradiční Annenské
zábavy. Pro nejistou situaci ve vývoji nákazy koronavirem ve státě a klesajícímu zájmu
účastníků akce, bylo rozhodnuto tuto taneční zábavu v letošním roce nepořádat
- místostarosta obce Ing. Hamr seznámil zastupitelstvo obce s návrhem občana obce na
zhotovení zámkové dlažby u koše na basketbal na dětském hřišti. Náklady na materiál by
byly cca 20.000,- Kč, pro malé využívání tohoto herního prvku rozhodlo zastupitelstvo obce
tyto práce nedělat

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 4/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 25.6.2020
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 6/2020
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2020 – „Obnova veřejného osvětlení“
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo nájemní smlouvu č. 36N20/47 na
pozemek parc.č. 216/4 kat. území Dražičky, který je ve vlastnictví České republiky a
v hospodaření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu akce „Dražičky – obnova veřejného osvětlení “, která bude prováděna za
podpory dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 a
přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči:
Radovan Janovský, Elektro, Dražičky č.p. 45 391 75 Malšice
Druhý v pořadí je uchazeč:
Milan Jírovec, Elektrické instalace, Slapy u Tábora 130, 391 76 Slapy u Tábora
Třetí v pořadí je uchazeč:
Tomáš Šustr, Vídeňská 2774/3, 390 05 Tábor
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

zdržel se hlasování:

1

6. Zástupce zadavatele předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o dílo s firmou Radovan
Janovský, Elektro Dražičky č.p. 45, 391 75 Malšice – „Dražičky - obnova veřejného
osvětlení“ a doložil způsob výběru dodavatelů ze 3 oslovených firem.
Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Radovan
Janovský, Elektro, Dražičky č.p. 45 391 75 Malšice, IČ: 43828426 na akci „Dražičky –
obnova veřejného osvětlení“ s firmou Radovan Janovský, Elektro, Dražičky č.p. 45 391 75
Malšice, IČ: 43828426 “ za cenu díla bez DPH 278.748,00 Kč. Cena díla včetně 21% DPH
337.285,08 Kč a pověřuje starostu obce pana Milana Mrázka podepsáním smlouvy
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0
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zdržel se hlasování:

1

7. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje udělení plné moci pro paní Věru Bedriovou,
Okružní 589 Tábor k vyřízení stavebního povolení stavby pro novou účelovou komunikaci
na pozemku parc.č. 166/3 a 166/8 kat. území Dražičky. Plná moc zaniká v okamžiku
rozhodnutí stavebního úřadu o vydání stavebního povolení
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

8. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo zadání doplnění a provedení úprav obecního
bezdrátového rozhlasu, práce provede firma SOVT-Radio s.r.o. Vodňany
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 1

zdržel se hlasování:

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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