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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S   č. 8/2017 

 
ze zasedání  zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 31.8.2017  v  19.00 hod. v úřadovně  

Obecního úřadu 

 

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

Veřejnost: p. Dvořáková Trochová - kronikářka obce 

 

Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.7/2017 ze zasedání zastupitelstva obce  27.7.2017        

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     3. Došlá pošta za 8/2017 

    4. Čerpání rozpočtu za 8/2017 

    5. Rozpočtové opatření č.7/2017 

    6. Vyhodnocení záměru prodeje obecního majetku 

                7. 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. 7/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce 27.7.2017    

                

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

p. Marešová, p. Pekárková  

 

k b.3) - MěÚ Tábor odbor ŽP – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby vrtané 

studny, vodovodu, ČOV a nakládání s vodami na pozemcích parc.č. st. 100, 11/2 v kat. území 

Dražičky – majitel Ladislav Adamovský Dražičky 69 

- MěÚ Tábor odbor rozvoje – oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu 

Malšice 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení stavby 

vodního díla – vrtané studny, vodovodu, ČOV na pozemku parc.č. 5/3 kat. území Dražičky, 

majitelé Michal a Eva Hofmanovi Tábor 2755 

- Václav Kříž Praha – žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím týkající se dotazu na problémy obce se škodlivými ptáky 

- Luboš Jirků Jindřichův Hradec – žádost o poskytnutí informace o provádění opatrovnictví 

obce Dražičky u  sourozenců  Hany a Josefa Švihlíkových, Dražičky č.p. 3 

- Krajský úřad Jč. kraj ČB – zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dražičky ze dne 

22.8.2017 

- Miloš Dvořák Dražičky 38 – žádost o koupi stavební míchačky 

 

k b.4) - p. Marešová  seznámila  přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 8/2017 

 

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

7/2017  
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k b.6)- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo došlou žádost o koupi stavební míchačky inv. 

č. 35, záměr prodeje byl zveřejněn dne 4.8.2017. 

 

k b.7) – starosta obce pan Mrázek navrhl vyplacení finančního daru  ve výši 1.000 Kč pro 

paní Zdeňku Hruškovou Tábor 2518  za provádění úklidu autobusové čekárny a okolí 

kontejnerů na tříděný odpad  

– zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo s panem Petrem Hákem obsluhu traktorové 

samochodné  sekačky  pro údržbu veřejného prostranství a zeleně na pozemcích obce 

pořízené z dotace POV 2017. Navrženo, aby byla traktorová sekačka umístěna u pana Petra 

Háka v č.p. 5 Dražičky 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění akce „rozloučení 

s prázdninami“ 2.9.2017 společně s SDH Dražičky – zajistí p. Bartáček 

- starosta obce pan Mrázek informoval přítomné zastupitele a kronikářku obce paní 

Dvořákovou Trochovou o situaci sourozenců Hany a Josefa Švihlíkových v č.p. 3 

v Dražičkách. Rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka Tábor byl 

změněn výrok o ustanovení opatrovníka tak, že opatrovníkem sourozenců Hany a Josefa 

Švihlíkových, Dražičky č.p. 3 byla jmenována Obec Dražičky. Dále seznámil přítomné 

s jednotlivými úkony prováděnými ze strany obce Dražičky  k zajištění opatrovnictví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

USNESENÍ č. 8/2017 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 31.8.2017 

 

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

 

1. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 8/2017 

 

2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2017,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo zplnomocnění starosty obce pana 

    Milana Mrázka, nar. 23.12.1954, bytem Dražičky č.p. 44 ke všem právním jednáním za  

    obec Dražičky souvisejících s výkonem funkce opatrovníka  pana Josefa Švihlíka, nar. 

    27.5.1971, bytem Dražičky č.p. 3 

   

Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1  

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo zplnomocnění starosty obce pana 

    Milana Mrázka, nar. 23.12.1954, bytem Dražičky č.p. 44 ke všem právním jednáním za  

    obec Dražičky souvisejících s výkonem funkce opatrovníka  paní Hany  Švihlíkové, nar. 

    21.3.1966, bytem Dražičky č.p. 3 

   

Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1  

 

5. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo prodej  stavební míchačky in.č. 35  

    jedinému zájemci o koupi panu Milošovi Dvořákovi, Dražičky č.p. 38, za nabízenou cenu  

    1.000,- Kč 

   

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

6. Zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo a schválilo finanční dar  ve výši 1.000 Kč pro 

    paní Zdeňku Hruškovou Tábor 2518  za provádění úklidu autobusové čekárny a okolí 

    kontejnerů na tříděný odpad 

 

  Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

7. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo pověření obsluhou traktorové  

    samochodné sekačky pana Petra Háka, traktorová sekačka bude umístěna u pana Petra 

    Háka Dražičky  č.p. 5 

 

Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se:  1   

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 


