OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 6/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 27.8.2020 v 19.00 hod. v úřadovně
obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Jitka Marešová, Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička
Omluven: Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Lukáš Musil
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 5/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 30.7.2020
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 8/2020
4. Čerpání rozpočtu za 8/2020
5. Rozpočtové opatření č. 4/2020
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. 5/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 30.7.2020
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 – rozhodnutí – udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbě
„Dražičky – p. Švingr, p. Formánek: kabel NN Dražičky“
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a
zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami „Vegetační ČOV parc.č. 166/7
a 166/9 kat. území Dražičky, majitel Ing. Petra Kudová Strachujov
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 8/2020
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 4/2020
k b.6) – zastupitelstvo obce Dražičky se dohodlo vzhledem k nařízení ministerstva
zdravotnictví od 1. září 2020 k opětovnému zavedení povinného nošení roušek na úřadech a
vzhledem k rostoucímu počtu nakažených nemocí COVID-19 V ČR nedělat v měsíci září
plánovanou veřejnou schůzi
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo o plánované uzavírce silnice II/137
v obci Slapy od 7.9.2020 do 21.9.2020. Po dobu úplné uzavírky silnice II/37 v obci Slapy
z důvodu rekonstrukce kanalizace, kdy nebude možné dotčeným úsekem projíždět, nebude
COMETT PLUS, s.r.o Tábor od 7.9.2020 do 21.9.2020 moci zajišťovat linku MHD č.
395030 v úseku SLAPY – DRAŽIČKY. Linka 395030 bude po celou dobu úplné uzavírky
silnice II/37 v obci Slapy ukončena v prostoru zastávky Slapy rozcestí. Zastávka Dražičky
nebude bez náhrady obsluhována a nutné cesty si po dobu uzavírky zajistí obyvatelé Dražiček
individuálně. Pro ty občany, kteří si nutné cesty nemohou zajistit sami, je po dohodě
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s obecním úřadem Slapy zajištěna doprava vozidlem SDH Slapy z Dražiček do Slap
v ranních spojích takto: Odjezdy z Dražiček v 4.50 hod. a v 7.00 hod.
Odpolední spoje ze Slap do Dražiček: Odjezd ze Slap ve 14.00 hod. a v 15.00 hod.
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 6/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 27.8.2020
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Jitka Marešová, Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička
1. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo navržený program zasedání zastupitelstva obce,
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Výsledek hlasování. pro:

4

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 8/2020
3. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo rozpočtové opatření č. 4/2020, které je nedílnou
přílohou tohoto usnesení
Výsledek hlasování. pro:

4

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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