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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S   č. 6/2017 

 
ze zasedání  zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 29.6.2017  v  19.00 hod. v úřadovně  

Obecního úřadu 

 

Přítomni: p. Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal 

 

Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.5/2017 ze zasedání zastupitelstva obce  25.5.2017        

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     3. Došlá pošta za 6/2017 

    4. Čerpání rozpočtu za 6/2017 

                5. Rozpočtové opatření č.5/2017 

                6. Projednání  kupních smluv na odprodej dřeva z obecního lesa 

                7. Jmenování výběrové komise na dodavatele akce z POV 2017 

                8. Vyhodnocení nabídek výběrového řízení na  akci „Traktorová samochodná  

                    sekačka pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce“ 

                9. 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. 5/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce 25.5.2017    

                

 k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni  

p. Marešová, p. Pekárková  

 

k b.3) – MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení o pokračování řízení o dodatečném povolení 

stavby pro skladování zahradního nářadí a materiálu pro domácnost na pozemku parc.č. 11/2 

kat. území Dražičky, majitel Ladislav Adamovský Dražičky 69 

- EKO-KOM, a.s. – informace o množství odpadu, který obec Dražičky vytřídila v roce 2016 

- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor RR –  průvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace v rámci POV Jč. kraje v roce 2017 a informace k účtování a zařazení 

finančních prostředků -  č.smlouvy  SDO/OREG/510/17 

- Českomoravská světelná s.r.o. Bohumilice – žádost o informace podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím – poskytnutí základních informací o soustavě 

veřejného osvětlení k 1.5.2017 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby studny, 

vodovodu ČOV na parcele parc.č. 381/4 kat. území Dražičky – stavebník Zdeněk a Sabina 

Rukavičkovi Slapy 122 

Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor sociálních věcí – informace o novele zákona o pomoci 

v hmotné nouzi 

- Michal  Hofman Tábor 2755 – vlastník pozemku parc. č. 5/3 kat. území Dražičky – žádost o 

povolení připojení na kanalizační řád obce Dražičky 

- MěÚ Tábor odbor rozvoje – žádost o součinnost státní správy v oblasti zákona č. 122/2004 

Sb., o válečných hrobech a pietních místech 
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- Agrodos, s.r.o.  Domašín  1  Studená - nabídka na zakázku „Traktorové samochodné 

sekačky pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce“ v  rámci akce 

z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje  2017  

- Uniagra CZ, a.s.  Jarošovice  790, Týn nad Vltavou - nabídka na zakázku „Traktorové 

samochodné sekačky pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce“ v  

rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje  2017  

 - Z – TECH, s.r.o.  Slapy 144  Slapy u Tábora nabídka na zakázku „Traktorové samochodné 

sekačky pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce“ v  rámci akce 

z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje  2017 

- Miroslav Huska Hhnet Tábor s.r.o -  informace o kompletní rekonstrukci vysílače Dražičky 

a nabídka zkušebního provozu  

 

k b.4) - p. Marešová  seznámila  přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 6/2017 

 

k b.5) -  starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 5/2017 

schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6)- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo kupní smlouvy  na dodání dřeva z obecního 

lesa mezi kupujícími: Jan Lorenc, Družstevní 508 Černovice a Vladimír Fleischhans, Lažany 

22, IČO 73526061, DIČ CZ8408131743 a  prodávajícím: Obec Dražičky, IČO 00512591 

 

k b.7) - starosta obce jmenoval výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a 

hodnocení nabídek dodavatelů „Traktorové samochodné sekačky pro údržbu veřejného 

prostranství a zeleně na pozemcích obce“ v  rámci akce z Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje  2017 ve složení:  předseda: Petr  Hák 

          členové: Dagmar Pekárková, Jitka Marešová, Luděk Šmejkal  

 

k b.8) – výběrová komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek 

dodavatelů „Traktorové samochodné sekačky pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na 

pozemcích obce“ v  rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje  2017  ve 

složení: předseda: Petr  Hák, členové: Dagmar Pekárková, Jitka Marešová, Luděk Šmejkal 

provedli otevírání obálek a projednali došlé nabídky dodavatelů na traktorovou samochodnou 

sekačku. Jako nejvhodnější nabídku navrhli zastupitelstvu obce ke schválení firmu Uniagra 

CZ, a.s.  Jarošovice  790, Týn nad Vltavou. Z důvodu nedodržení zadávacích podmínek byly 

z výběrového řízení vyřazeny firmy Agrodos s.ro. Domašín 1 a Z-tech s.r.o. Slapy 144 

 

k b.9) – starosta obce pan Mrázek informoval zastupitele o potřebě odstranění odlomených 

větví stromů vrb v parku u obecního rybníka a u Hořejšího rybníka. Dále informoval 

zastupitelstvo o zbytkovém palivovém dřevu u obecního lesa po prodeji vytěžených dubů. 

Jedná se o dva zbytkové kmeny o průměru 25 cm, délce 2,4 m a průměru 20 cm, délce 5,6m. 

Bylo dohodnuto, že  ulomené větve z vrby v parku u obecního rybníka odstraní  p. Martin 

Jahoda, ulomené větve a zbytek kmenu u Hořejšího rybníka odstraní  p. Hronová, p. Hála. 

Odvoz zbytkového palivového dřeva z obecního lesa po prodeji dubů provede pan Mrázek a 

část bude použita pro uzení ryb z obecního rybníka. 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo nabídku zkušebního provozu internetu od firmy 

Hhnet Tábor s.r.o. Bude oslovena ještě jedna firma  na porovnání kvality připojení a ceny za 

provoz. Zaj. p. Bartáček 

- zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo obnovení písmenkového labyrintu v parku pod 

rybníkem. Místo vyhnilých kulatin navrženo provést povrch z betonové zámkové dlažby. 

Pověřen p. Mrázek projednáním provedení prací s firmou Štukatérství Vintr Tábor 
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- zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo návrh zadání územní studie „Dražičky, lokalita 3“ 

od p. Boháčové MěÚ Tábor  odbor rozvoje. Z důvodu, že řešené území má rozlohu cca 2,5 

ha, byla vznesena připomínka, že pokud by došlo v budoucnosti k zastavění této plochy 

rodinnými domy, mohl by být nedostatek zásobení vodou. V současné době jsou v této 

lokalitě postaveny dva rodinné domy a to na parc.č. 166/4 v roce  2006 a na parc.č 114 v roce 

2009. Po začátku používání RD na parc.č. 114 došlo k úbytku vody ve studni v RD na parc.č. 

166/4. Z tohoto důvodu vyslovilo zastupitelstvo obce obavy z nedostatečného zásobování 

vodou v této lokalitě. V současné době jsou zakoupeny k plánové výstavbě  parcely pro 2 

RD: parc.č. 166/6 a 166/7,166/9. Bylo navrženo prověřit možnost zhotovení územní studie 

pouze pro tyto parcely a dále s výstavbou nepokračovat, neboť obec Dražičky neplánuje 

zatím zásobování obce  vodovodním řádem. Na MěÚ Tábor prověří tuto možnost p. Mrázek 

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod. Zapsal: Mrázek 
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   OBEC  DRAŽIČKY    391 75   MALŠICE 

USNESENÍ č. 6/2017 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 29.6.2017 

 

Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal 

 

1. Zastupitelstvo Obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 6/2017 

2. Zastupitelstvo Obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 5/2017,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

    v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2017 –  „Traktorová samochodná  sekačka pro  

    údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce“ 

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0  

4. Zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo a schválilo dodatečně Kupní smlouvu č. 1/2017  

    na dodání dřeva  z obecního lesa – kulatina dubová 3 m3 za cenu 2500,- Kč/m3 –   

    kupující: Jan    Lorenc, Družstevní 508 Černovice a prodávajícím:   Obec   Dražičky IČO 

    00512591 

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0    

5. Zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo a schválilo dodatečně Kupní smlouvu č. 2/2017  

    na dodání dřeva  z obecního lesa – kulatina smrková kůrovcová 2,47 m3 za cenu 1000,-  

    Kč/m3 –     kupující: Vladimír Fleischhans, Lažany 22, IČO 73526061, DIČ  

    CZ8408131743   a prodávajícím:   Obec   Dražičky IČO 00512591 

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0    

6. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo dodavatele na „Traktorovou   

   samochodnou sekačku pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce“ v  

   rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje  2017  firmu Uniagra CZ, a.s. 

   Jarošovice  790, Týn nad  Vltavou 

 

Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 0  

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 


