OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 5/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 30.7.2020 v 19.00 hod. v úřadovně
obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička
Omluven: Lukáš Musil
Veřejnost: 3 občané
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 25.6.2020
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 7/2020
4. Čerpání rozpočtu za 7/2020
5. Rozpočtové opatření č. 3/2020
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. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 25.6.2020
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 zahájení opakovaného řízení o změně č. 2
územního plánu Dražičky, termín projednání 4.8.2020
- REMA Systém, a.s. Praha – dodatek č. 1 na odvoz a likvidaci vysloužilých
elektrospotřebičů
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí a udělení souhlasu ke stavbě „Průzkumný vrt na
pozemku parc.č. 500/2 kat. území Dražičky“, majitel Martin Soukup Dražičky 36
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ekonomický – oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 dne 27.10.2020
- Rumpold Tábor s.r.o. – seznam odvezených tříděných odpadů za období 1.4.2020 –
30.6.2020
- MěÚ Tábor stavební úřad – rozhodnutí – zastavení řízení o odstranění stavby „Kotelna u
RD č.p. 37“, na pozemku st.p. 42 kat. území Dražičky, majitel Luboš Jahoda Dražičky 37
- Báňské a měřičské služby Blatná – protokol o výsledku měření hladin vody ve vybraných
studních z 15.7.2020
- Krajská hygienická stanice Jč. kraje ČB – nařízení mimořádného opatření č. 1/2020
k zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19. S účinností od
29.7.2020 se na celém území Jč. kraje nařizuje zákaz pohybu a pobytu všech osob bez
ochranných prostředků dýchacích cest (např. roušky,ústenky apod.) ve všech vnitřních
prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren, ve vnitřních prostorách zařízení
sociálních služeb, ve všech vnitřních prostorách úřadů
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- Ministerstvo zemědělství ČR – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy týkající se
kalamitního poškození lesních porostů
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 7/2020
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 3/2020 schválené v pravomoci starosty
k b.6) – starosta obce pan Mrázek seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s vyhlášenými
dotačními programy z operačního programu Životního prostředí – podporované oblasti
v působnosti MAS Krajina srdce, z.s. Tábor na období 2021 – 2027, a s nabídkou této
společnosti na zařazení obce Dražičky do územní působnosti MAS
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo odpověď firmy Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s. Praha na dotaz k doplnění podrobnějších informací v nabídce zpracování studie
na řešení zásobování obce vodou. Vzhledem k tomu, že studie bude mít všechny požadované
údaje, přítomní zastupitelé jsou pro objednání této studie – viz usnesení
- starosta obce pan Mrázek navrhl zastupitelstvu obce Dražičky doplnění sociální a kulturní
komise při obecním úřadu Dražičky o paní Lenku Bartáčkovou, Dražičky č.p. 65 a paní
Libuši Hálovou Dražičky č.p. 50. Doplnění o nové členy je nutné z důvodu úmrtí členky
komise paní Heleny Hronové, která zajišťovala blahopřání k životním výročím občanů
- místostarosta zastupitelstva obce Ing. Hamr seznámil zastupitelstvo obce s konáním akce,
kterou pořádá SDH Dražičky 1.8.2020. Jedná se o pokusný odchyt ryb z obecního rybníka a
následně večerní posezení na dětském hřišti s konzumací ryb, opékání uzenin, poražení
loňské májky, promítnutí filmu, možnost prohlížení planet dalekohledem

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 5/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 30.7.2020
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 7/2020
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 3/2020,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo dodatek č. 1 na odvoz a likvidaci
vysloužilých elektrospotřebičů s firmou REMA Systém, a.s. Praha
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo zařazení obce Dražičky do územní působnosti
MAS Krajiny srdce, z.s. Tábor na programové období 2021 - 2027
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

6. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo objednání studie na zpracování investičního
záměru návrhu rozvodných vodovodních řadů od firmy Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s. Praha pro obec Dražičky. Nabídková cena za vypracování předmětu díla
90.000,- Kč (bez DPH), cena s DPH 108.900,- Kč
Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

7. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí doplnění členů sociální a kulturní komise
při obecním úřadu Dražičky o paní Lenku Bartáčkovou, Dražičky č.p. 65 a paní Libuši
Hálovou Dražičky č.p. 50, které budou s panem Josefem Hálou st. Dražičky č.p. 17
zajišťovat blahopřání k životním výročím občanů

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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