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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 
 

Z Á P I S   č. 12/2017 
 

ze zasedání  zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 28.12.2017  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.11/2017 ze zasedání zastupitelstva obce  30.11.2017        
     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
     3. Došlá pošta za 12/2017 

    4. Čerpání rozpočtu za 12/2017 
    5. Rozpočtové opatření č.11/2017 
    6. Schválení rozpočtu obce na rok 2018  
    7. Plán inventury k provedení inventarizace majetku obce pro rok 2017 
    8. Odměňování členů zastupitelstva od 1.1.2018 

                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. 11/2017 
ze zasedání zastupitelstva obce 30.11.2017    
                
 k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni  
p. Marešová, p. Hák 
 
k b.3) – OSSZ  Praha – oznámení o výplatě důchodu na účet oprávněného Josefa Švihlíka 
Dražičky 3 
- Ministerstvo vnitra ČR Praha – vyjádření k dotazu na odměňování členů zastupitelstva obce 
od 1.1.2018 
- Ministerstvo vnitra ČR Praha – metodický návod „Ochrana osobních údajů při výkonu 
spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u 
veřejnoprávních původců“ 
-  MěÚ Tábor stavební úřad – rozhodnutí o dodatečném povolení pro stavbu „Kamenolom 
Slapy – severní část ochranného valu“ kat. území Dražičky 
- EKO-KOM, a.s. – dotazník o nakládání s komunálním odpadem za rok 2017 
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – sdělení o postupu v případě pořizování územních studií pro 
rozvojové lokality 
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení stavby 
vodního díla „Čištění odpadních vod pro RD parc.č. 379/1 kat. území Dražičky, majitelé 
Petra a Martin Janů Tábor 123 
 
k b.4) - p. Marešová  seznámila  přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 12/2017 
 
k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením          
č. 11/2017 schválené v pravomoci starosty 
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k b.6) -  zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Dražičky na rok 2018 
 
k b.7) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce o vydání Plánu inventur k provedení  řádné 
inventarizace majetku obce Dražičky za rok 2017. Fyzická a účetní inventura bude provedena 
v termínu 4.1. – 6.1.2018. Dále jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda: Petr 
Hák, členové: Luboš Bartáček, Dagmar Pekárková, Jitka Marešová, Lenka Kosobudová 
(účetní obce). 
 
K b. 8) starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nařízením vlády č.318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, platným od 1.1.2018. 
Neuvolněnému starostovi v obci 1. velikostní kategorie  náleží měsíční odměna automaticky 
v minimální zákonem stanovené výši 10.950,- Kč. O výši měsíční odměny místostarosty 
rozhoduje zastupitelstvo obce. Starosta obce navrhl vyplácení měsíční odměny 
místostarostovi ve výši 7.000,- Kč 
 
k b.9) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo předběžný plán kulturních akcí obce pro rok 
2018, pro doplnění kulturních akcí bude osloven Spolek Zelená Dražičkám, zaj. p. Marešová 
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o  průběhu Valné hromady Svazku 
obcí – TDO Lužnice 7.12.2017 
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín a organizační zajištění Masopustu  
10.2.2018 
- starosta obce informoval zastupitelstvo obce o prováděných pracích v obecním lese. 
V současné době je dokončena prořezávka stromů, těžba kůrovcové a kalamitní dřeviny, 
v měsíci prosinci byla odvezena na prodej část dřevní kulatiny, pokračovat se bude v měsíci 
lednu 2018.  Dále je potřeba provést následující práce v obecním lese: pálení větví po 
provedené těžbě, příprava kůlků na oplocení budoucí výsadby z provedené prořezávky – zaj. 
p. Bartáček formou brigády SDH. Po provedených pracích bude zbývající prořezávka 
nabídnuta zdarma ke zpracování občanům obce. Likvidaci zbytku větví z dubu, který je 
vytažen u skládky větví zaj. p. Mrázek, p. Mareš. 
- zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo provozování klubovny SDH  v roce 2018. Po 
dohodě s panem Milošem Dvořákem bylo domluveno pokračovat v provozu klubovny SDH 
v roce 2018 za stejných podmínek, jaké byly stanoveny ve smlouvě o zapůjčování klubovny 
SDH ze dne 6.11.2009. (Paušální plat  za el. energii činí 300,- Kč za měsíc + měřená spotřeba 
el. energie akumulačními kamny podle skutečné spotřeby  3,- Kč/kwh) 
- starosta obce předběžně seznámil zastupitelstvo obce s blížícími se komunálními volbami 
do zastupitelstva obce v roce 2018. Pro zajištění pokračování samostatné působnosti obce je 
nutné včas seznámit voliče s podmínkami kandidatury do zastupitelstva obce. Proto starosta 
obce navrhl tento postup: seznámit  voliče s možností přihlásit se jako samostatný kandidát 
do zastupitelstva, nebo být na společné kandidátní listině. V případě, že se přihlásí málo 
kandidátů, bude muset současné zastupitelstvo vytipovat vhodné kandidáty do zastupitelstva 
obce a osobně je vyzvat k souhlasu s kandidaturou do zastupitelstva obce. 
- starosta obce seznámil zastupitelstvo obce o vydané Směrnici o poskytování cestovních 
náhrad 
- závěrem zasedání poděkoval starosta obce pan Mrázek zastupitelům za práci v uplynulém 
roce 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod. Zapsal: Mrázek 
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   OBEC  DRAŽIČKY    391 75   MALŠICE 

USNESENÍ č. 12/2017 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 28.12.2017 
 

Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Šmejkal 
 
1. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 12/2017 
 
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 11/2017,  
    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 
 
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo rozpočet obce Dražičky na rok 2018  
   jako schodkový. Příjmy ve výši: 1.912.000,00 Kč   Výdaje ve výši: 5.446.000,00 Kč 
   Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let. 
 
 Výsledek hlasování. pro: 5 proti: 0 
 
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky  bere na vědomí vyplácení měsíční odměny 10.950,- Kč    
    neuvolněnému starostovi obce od 1.1.2018 podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
    odměn členů  zastupitelstev  územních samosprávných celků 
 
5. Zastupitelstvo Obce Dražičky  projednalo a schválilo vyplácení měsíční odměny  7.000,-  
    Kč  neuvolněnému místostarostovi  obce od 1.1.2018 podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,  
    o výši odměn členů zastupitelstev  územních samosprávných celků 
 

Výsledek hlasování. pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 
 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo kupní smlouvu č. 1/2017 týkající se  
    prodeje smrkové kulatiny z kůrovcové a kalamitní těžby v obecním lese – kupující: Lesy  
    Chmel Milan, s.r.o. Pelhřimov.  
   Výkupní cena :  
    Průmyslové výřezy III. třída SM D, výřezy 4 m nebo celá délka, čep +15 cm – 1200,- Kč –    
    1250,- Kč/m3 
    Průmyslové výřezy III. třída SM A,B,C, výřezy 4 m nebo celá délka, čep +15 cm – 1800,-  
    Kč – 1900,- Kč/m3 
   

Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 
 

 
  
 
Zápis ověřil:                                   
 
 
                                                                                                                                          
                                                                                                      Milan Mrázek 
                                                                                                                     starosta 


