OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 8/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 26.11.2020 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
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 7/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 24.9.2020
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 10,11/2020
4. Čerpání rozpočtu za 10,11/2020
5. Rozpočtové opatření č. 5/2020, č. 6/2020
6. Projednání a příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2021
7. Projednání a schválení střednědobého výhledu obce na období 2021 – 2023
8. Projednání pověření starosty k provádění rozpočtových opatření na položkách
rozpočtu obce
9. 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. 7/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 24.9.2020
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 – oznámení zahájení územního řízení o vydání rozhodnutí
o umístění stavby „Přípojka NN – Švingr, Formánek, na pozemcích parc.č. 143/1, 143/3,
186/11 kat. území Dražičky“
- Rumpold Tábor – počet odvozů tříděných odpadů od 1.7.2020 – 30.9.2020
- Báňské a měřičské služby Blatná – protokol o výsledku měření hladin vody ve vybraných
studních v obci Dražičky 9.10.2020
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí udělení souhlasu ke stavbě s názvem „Dražičky-DTS
Vojsko – rekonstrukce DTS“
- Eva a Ladislav Formánkovi Tábor 789 – žádost o povolení kácení stromu rostoucího mimo
les na pozemku parc.č. 143/3 kat. území Dražičky
- MěÚ Tábor stavební úřad – společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášení
stavebního záměru pro stavbu RD, oplocení, dešťová kanalizace, rozvod NN, zpevněné
plochy na pozemcích parc.č. 166/7, 166/9 kat. území Dražičky, majitelka Ing. Petra Kudová
Strachujov
EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů od 1.7.2020 – 30.9.2020,
podklady pro fakturaci odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
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- MěÚ Tábor stavební úřad – územní rozhodnutí o umístění stavby „Přípojka NN – Švingr,
Formánek“, na pozemku parc. č. 143/1, 143/3, 186/11 kat. území Dražičky
- Krajský úřad Jč. kraj ČB ekonomický odbor – zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Dražičky za rok 2020
- Ministerstvo spravedlnosti ČR – aktualizace verze metodiky k podávání oznámení
veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za 10,11/2020
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 5/2020, č. 6/2020 schválené v pravomoci starosty
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh rozpočtu obce Dražičky na rok 2021
k b.7) - zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého výhledu obce na období 2021 –
2023
k b.8) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo pověření starosty k provádění rozpočtových
opatření na položkách rozpočtu obce
k b.9) - starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru ve výši 5.000 Kč pro
paní Elišku Dvořákovou Trochovou Dražičky 25 za vedení kroniky obce
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín rozsvícení vánočního stromu 29.11.2020,
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s trvající epidemií nákazy covid-19,
bude strom rozsvícen bez účasti veřejnosti
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín a organizační zajištění Mikulášské nadílky
pro děti 5.12.2020, zaj. p. Marešová, členové kulturní komise
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu dodělání obrubníků u místní komunikace
parc.č. 354/2 kat. území Dražičky v délce cca 100m. Cenovou nabídku na tyto práce zaj. p.
Mrázek

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 8/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 26.11.2020
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 10,11/2020
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 5/2020,
č. 6/2020, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro paní Elišku
Dvořákovou Trochovou Dražičky 25 za vedení kroniky obce
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

zdržel se:

1

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo střednědobý výhled obce na období 2021 – 2023
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

6. Zastupitelstvo obce Dražičky pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření,
v příjmech neomezeně, ve výdajích do výše 50.000 Kč nad rámec závazného ukazatele.
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

zdržel se:

1

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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