OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 10/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 30.12.2020 v 19.00 hod. v úřadovně
obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Milan Mrázek
Omluveni: Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 8/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 26.11.2020
a zápisu č. 9/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 17.12.2020
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 12/2020
4. Čerpání rozpočtu za 12/2020
5. Rozpočtové opatření č. 8/2020
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2021
7. Plán inventury k provedení inventarizace majetku obce pro rok 2020
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. 8/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 26.11.2020 a zápisu č. 9/2020 ze zasedání
zastupitelstva obce 17.12.2020
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová
k b.3) - Rumpold Tábor s.r.o. – dodatek č. 4 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru,
dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Dražičky
na rok 2021
- Alis s.r.o. Česká Lípa – smlouva o poskytnutí práv k software č. SML-02128/20 KEO4
Evidence obyvatel, KEO4 Majetek oceňování pozemků, KEO4 Pokladna
- MěÚ Tábor stavební úřad – územní souhlas – změna územního souhlasu s umístěním stavby
RD, přístřešek na parkování, připojení na NN, přípojka kanalizace, odvod dešťových vod,
akumulační nádrž, vsakovací objekt, zpevněné plochy, připojení na vodu, ČOV na pozemcích
parc.č. 6/2, 6/8, 8/7, 354/2 kat. území Dražičky, majitelé Jan a Jaromíra Koppovi Tábor
- MěÚ Tábor stavební úřad – souhlas se změnou stavby před jejím dokončením – přístavba
domácí truhlářské dílny na pozemcích parc.č. 6/10, st. p. 112 kat. území Dražičky – majitel
Jiří Filip Dražičky 74
- Černohlávek Group s.r.o. Církvice – potvrzení o převzetí použitého rostlinného oleje
10.12.2020 – 8 l
- MěÚ Tábor odbor ŽP – předpis odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu obci Dražičky pro realizaci stavby „Účelová komunikace Dražičky“
- pozemky parc.č. 166/3, 166/8, 216/4 kat. území Dražičky
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k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 12/2020
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením
č. 8/2020 schválené v pravomoci starosty
k b.6) - zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Dražičky na rok 2021
k b.7) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce o vydání Plánu inventur k provedení řádné
inventarizace majetku obce Dražičky za rok 2020. Fyzická a účetní inventura bude provedena
v termínu 7.1. – 8.1.2021. Dále jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda: Zdeněk
Rukavička, členové: Luděk Hamr, Jitka Marešová
k b.8) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo předběžný plán kulturních akcí obce pro rok
2021 a předpokládaný plán kulturních akcí, které bude zajišťovat Spolek Zelená Dražičkám.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a hrozbě velkého šíření rizika nákazy
onemocnění COVID – 19 budou kulturní akce v obci uskutečněny pouze za předpokladu
uvolnění pořádání hromadných akcí
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitele obce o nové právní úpravě v oblasti
odpadového hospodářství od 1.1.2021
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 10/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 30.12.2020
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Milan Mrázek
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 12/2020
3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 8/2020,
které je nedílnou přílohou tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo dodatek č. 4 ke smlouvě o zabezpečení
separovaného sběru, dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady v obci Dražičky na rok 2021 – poskytovatel služeb firma Rumpold Tábor s.r.o.
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
5. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo smlouvu o poskytování práv k užívání software č.
SML-00244/20 s firmou ALiS s.r.o. Česká Lípa - KEO4 Evidence obyvatel,
KEO4 Majetek oceňování pozemků, KEO4 Pokladna
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
6. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo rozpočet obce Dražičky na rok 2021 jako
schodkový. Příjmy ve výši: 2.346.550,00 Kč Výdaje ve výši: 2.773.020,00 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let.
Výsledek hlasování. pro: 5
proti: 0
7 Zastupitelstvo obce Dražičky rozhoduje o podaných námitkách k návrhu změny č. 2
územního plánu Dražičky takto: (odůvodnění rozhodnutí je součástí textové části změny
č. 2 územního plánu Dražičky)
1. Hálová Jana a Hála Josef Dražičky 17
Podstata námitky: Nesouhlas se zahrnutím pozemku parc.č. 28. k. ú. Dražičky do plochy
rezervy určené pro bydlení. Požadavek vlastníků na zahrnutí části pozemku do plochy
bydlení tak, jak je uvedeno v platném ÚP Dražičky z důvodu výstavby rodinného domu.
Závěr: námitce se vyhovuje
Výsledek hlasování. pro: 5
proti: 0
Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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