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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 
 

Z Á P I S   č. 4/2017 
 

ze zasedání  zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 27.4.2017  v  19.00 hod. v úřadovně  
Obecního úřadu 

 
Přítomni: p. Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Šmejkal 
Omluveni: p. Pekárková 
 
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné 
 
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.3/2017 ze zasedání zastupitelstva obce  30.3.2017        
     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
     3. Došlá pošta za 4/2017 

    4. Čerpání rozpočtu za 4/2017  
    5. Rozpočtové opatření č.3/2017 
    6. Různé 

 
K b.1)  Zasedání zahájil starosta obce pan Mrázek přivítáním přítomných,  seznámil s 
programem zasedání, který byl následně schválen. Dále  provedl kontrolu zápisu  č. 3/2017 
ze zasedání zastupitelstva obce 30.3.2017                               
  
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni  
p. Marešová, p. Hák  
 
K b.3) – Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor sociálních věcí – dotazník na požadavky obcí 
k příspěvku na výkon činnosti veřejného opatrovnictví na rok 2018 
- Okresní soud Tábor – usnesení o vyplacení finanční odměny MUDr. Říhové za účast 
jednání u soudu ve věci  posuzovaného Josefa Švihlíka Dražičky 3 
- ZŠ Malšice – žádost o zaslání seznamu dětí  pro zápis do MŠ  Malšice pro  rok 2017/2018 
- Spolek Tábornický Táborák Tábor - žádost o vyjádření souhlasu s konáním letního  
dětského tábora v katastru obce Dražičky  od 1.7.2017 do 25.8.2018 – není námitek, pouze 
upozornit na dodržování nočního klidu v obci 
- Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – protokoly o zkoušce odpadních vod z obce 
Dražičky 
Rumpold Tábor, s.r.o. – soupis odvozů tříděných odpadů od 1.1.2017 do 31.3.2017 
- Katastrální úřad pro Jč. kraj, katastrální pracoviště Tábor – informace o vyznačení plomby 
parc. č 542/1 kat. úzamí Dražičky – věcné břemeno E.ON, oznámení zahájení řízení o 
povolení vkladu 
- MěÚ Tábor odbor ŽP – povolení ke zřízení vodního díla – vrtané studny, vodovodu,ČOV 
na pozemku parc.č. 11/2 kat. území Dražičky, majitel Ladislav Adamovský Dražičky 69 
- JUDr. Pavel Šedivý – na vědomí – odvolání proti rozsudku o omezení svéprávnosti – 
posuzovaná Hana Švihlíková, Dražičky 3 
- Mgr. Tibor Stano – na vědomí – odvolání proti rozsudku o omezení svéprávnosti – 
posuzovaný Josef Švihlík, Dražičky 3 
- Obec Radimovice u Želče – Smlouva o spolufinancování akce „Kulturní odpoledne 
s důchodci“ 6.5.2017 
- Finanční úřad pro Jč. kraj ČB – žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky – daň z nemovitých  



2 

 
 
věcí na rok 2017 
- MAS Krajina srdce, z.s. Tábor – žádost o příspěvek na činnost MAS ve výši 4.000,- Kč na 
každý rok programového období 2017 – 2023 
- Městský soud Praha – žádost o sdělení ohledně pověsti občana obce Dražičky 
 
k b.4) - p. Marešová  seznámila  přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 4/2017 
 
k b.5) -  starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 3/2017 
schválené v pravomoci starosty 
 
k b.5) – zastupitelstvo obce projednalo žádost  o finanční příspěvek na administrativní činnost 
MAS Krajina srdce, z.s. Tábor ve výši 4.000,- Kč na každý rok programového období 2017 – 
2023. Plánované investice budou použity do školství, dopravy, sociálních služeb, podnikání, 
zemědělství a budování lesní infrastruktury. Z důvodu, že obec Dražičky neplánuje využití 
těchto programů, příspěvek nebude poskytnut. 
- starosta obce informoval o schůzce s vedoucím kamenolomu Slapy za účasti zástupce 
starosty pana Bartáčka dne 24.4.2017, kde byly zodpovězeny dotazy občanů z diskuze na 
veřejné schůzi Obecního úřadu 17.3.2017. Bylo naplánována společná schůzka zastupitelstva 
obce a zástupců Spolku Zelená Dražičkám s vedením Českomoravského štěrku na 30.5.2017 
v 17.00 hod. 
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění kulturní akce „stavění májky 
a pálení čarodějnic 30.4.2017“, občerstvení bude hrazeno z rozpočtu obce 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod. Zapsal: Mrázek 
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   OBEC  DRAŽIČKY    391 75   MALŠICE 

USNESENÍ č. 4/2017 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 27.4.2017 
 

Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Šmejkal 
 
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 4/2017 
 
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 3/2017,  
    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 
 
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo  Smlouvu o spolufinancování akce 
    „Kulturní odpoledne s důchodci“ 6.5.2017 (Smluvní strany: obce Radimovice u Želče,  
    Slapy u Tábora, Lom, Dražičky, Libějice)   
     
 Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 
 

 
    
 
   
 
 
 
 
Zápis ověřil:                                   
 
 
                                                                                                                                          
                                                                                                      Milan Mrázek 
                                                                                                                     starosta 


