OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 7/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 24.9.2020 v 19.00 hod. v úřadovně
obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Radovan Janovský, Jitka Marešová, Milan Mrázek,
Zdeněk Rukavička
Omluveni: Ing. Luděk Hamr, Lukáš Musil
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 6/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 27.8.2020
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 9/2020
4. Čerpání rozpočtu za 9/2020
5. 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. 6/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 27.8.2020
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 stavební úřad – souhlas s provedením stavby pro rekreaci parc.č. 143/3,
556 v kat. území Dražičky, majitelé Ladislav a Eva Formánkovi Tábor 789
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – žádost o stanovisko k vyhodnocení připomínek a námitek
uplatněných k návrhu změny č. 2 Územního plánu Dražičky
- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ŽP – oznámení o zahájení správního řízení – výjimka
– čmelák
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí - společné povolení a 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 pan Mrázek seznámil zastupitele obce se záznamem ze
vstupního jednání se zástupci firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha ve věci
zhotovení studie na zásobení vodou obce Dražičky ze dne 22.9.2020
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitele obce s novelou zákona o odpadech, která
se týká podstatné změny v poplatcích na skládkách. Od 1.1.2021 dojde k navýšení základního
poplatku ze stávajících 500,- Kč za tunu odpadu na 800,- Kč. Dodatky ke smlouvám na rok
2021 bude společnost Rumpold Tábor připravovat ve 4. čtvrtletí 2020
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 7/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 24.9.2020
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, 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:

5

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 9/2020

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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