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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S   č. 11/2017 

 
ze zasedání  zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 30.11.2017  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.10/2017 ze zasedání zastupitelstva obce  26.10.2017        

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     3. Došlá pošta za 11/2017 

    4. Čerpání rozpočtu za 11/2017 

    5. Rozpočtové opatření č.10/2017 

    6. Projednání  a příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2018  

    7. Projednání  investic na rok 2018 

                8. 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. 10/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce 26.10.2017    

                

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

p. Marešová, p. Pekárková  

 

k b.3) - Okresní soud Tábor – rozsudek – schválení právního jednání zrušení vkladní knížky 

za opatrovance Josefa Švihlíka Dražičky 3 

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

1.7. – 30.9.2017 

- Ministerstvo zemědělství ČR Praha – veřejná vyhláška na zpracování nahodilých těžeb v 

lesích 

– MěÚ Tábor stavební úřad – rozhodnutí a stavební povolení stavby RD, studně, ČOV, kabel 

NN, oplocení na pozemku parc.č. 56, 55/3 kat. území Dražičky, majitelé Petr a Michaela 

Hanzalovi Tábor 2645 

- MěÚ Tábor odbor rozvoje – oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Malšice 

- Obvodní báňský úřad  Plzeň – informace o celkovém výnosu úhrad z vydobytých nerostů 

10/2017 

- Okresní soud Tábor – rozsudek – schválení právního jednání uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene s firmou E.ON České Budějovice za opatrovance Hanu a Josefa Švihlíkovi 

Dražičky 3 

- Krajský úřad ČB odbor ŽP, zemědělství a lesnictví – informace o změně v postupu při 

povolování kácení dřevin rostoucích mimo les v případě kácení pro účely stavebního záměru, 

který je řešen v řízení stavebního úřadu 

– MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení  stavby: 

Kamenolom Slapy – severní část ochranného valu 

-Ministerstvo vnitra ČR – pokyn k jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro 

volbu prezidenta ČR 
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– MěÚ Tábor stavební úřad – územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu: kamenolom 

Slapy, jižní část ochranného valu – II. etapa 

- Vladimír Fojt  Libějice – cenová nabídka na prořezávku stromů v obecním lese 

 

k b.4) - p. Marešová  seznámila  přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 11/2017 

 

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

č. 10/2017 schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6)–  zastupitelstvo obce Dražičky projednalo přípravu  návrhu rozpočtu obce Dražičky na 

rok 2018 

 

k b.7) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo podání žádosti o dotaci z POV na r. 2018 

Jihočeského kraje na opravu a údržbu místních komunikací  - navrženo provést opravu 

výtluků a vjezdů k rodinným  domům. Další investicí bude nákup nového PC, vysavače na 

listí k travní motorové sekačce 

 

k b.8) - starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru  ve výši 1.000 Kč pro 

pana Radovana Janovského za zajišťování krmení ryb a organizační zajištění výlovu 

obecního rybníka 

- zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo nově zaslanou Zprávu o uplatňování územního 

plánu Dražičky. Ke zprávě nebyly připomínky, bylo rozhodnuto požádat o cenovou nabídku 

na zpracování Změny územního plánu č. 2 Dražičky Ing.arch. Štěpánku Ťukalovou UA 

Projekce České Budějovice – zaj. p. Mrázek 

- zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo termín a organizační zajištění slavnostního 

rozsvícení vánočního stromu 3.12.2017 

- zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo cenové nabídky na zajištění výběrového řízení a 

následné administrace k projektu na opravu opěrné zdi s chodníkem na pozemku parc.č. 76/3 

kat. území Dražičky od firmy Dotace Snadno s.r.o Mělník  a Ing. Dlouhého Svazek obcí 

mikroregionu Táborsko  

- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o plánované těžbě kůrovcové 

kulatiny v obecním lese – těžbu provede  pan Fojt Libějice za 130,- Kč/m3, přibližování 

poražené kulatiny provede pan Blažek Tábor-Horky za 175,- Kč/m3. Následný prodej zajistí 

lesní hospodář firmy Vodňanského lesy pan Fleischhans 

- zástupce starosty pan Bartáček informoval zastupitelstvo obce o plánované brigádě SDH na 

likvidaci větví po provedené těžbě a prořezávce stromů v obecním lese. Část stromků po 

prořezávce vhodných pro použití jako vánoční stromek bude přivezena před obecní úřad, kde 

budou zdarma nabídnuty občanům obce. Další stromy po prořezávce, které nebudou 

zpracovány při brigádě budou nabídnuty zdarma občanům obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

USNESENÍ č. 11/2017 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 30.11.2017 

 

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

 

1. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 11/2017 

 

2. Zastupitelstvo Obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 10/2017,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

3. Zastupitelstvo Obce Dražičky  projednalo a schválilo finanční dar  ve výši 1.000 Kč pro 

   pana Radovana Janovského za zajišťování krmení ryb a organizační zajištění výlovu 

   obecního rybníka. 

 

   Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo zadání prořezávky stromů v obecním 

    lese panu Fojtovi, Libějice dle cenové nabídky 

   

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

5. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo zadání výběrového řízení a následné  

    administrace k projektu na opravu opěrné zdi s chodníkem na pozemku parc.č. 76/3 kat.  

    území Dražičky    Ing. Dlouhému Svazek obcí mikroregionu Táborsko  

 

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

 

  

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 


