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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S   č. 9/2017 

 
ze zasedání  zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 28.9.2017  v  19.00 hod. v úřadovně  

Obecního úřadu 

 

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

Omluveni: p. Mrázek 

 

Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.8/2017 ze zasedání zastupitelstva obce  31.8.2017        

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     3. Došlá pošta za 9/2017 

    4. Čerpání rozpočtu za 9/2017 

    5. Rozpočtové opatření č.8/2017 

    6. Různé 

                                  

  

k b.1)  Zasedání zahájil místostarosta obce pan Bartáček přivítáním přítomných,  seznámil s 

programem zasedání, který byl následně schválen. Dále  provedl kontrolu zápisu  č. 8/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce 31.8.2017    

                

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

určeni  p. Marešová, p. Pekárková  

 

k b.3) – Obvodní báňský úřad – informace o výnosu úhrady z vydobytých nerostů 

- MěÚ Tábor, odbor životní prostředí – povolení ke zřízení vodních děl studny, vodovodu a 

ČOV na pozemku parcelní číslo 5/3 – majitelé Michal a Eva Hofmanovi Tábor 2755  

- MěÚ Tábor, odbor životní prostředí – kolaudační souhlas stavby vodních děl studna, 

vodovod a ČOV na pozemku parc.č. st. 100, 11/2 v k.ú. Dražičky – majitel Ladislav 

Adamovský Dražičky 69 

- Mgr. Kopp Jan – žádost o souhlas s oplocením pozemků parcelních čísel 8/7 a 6/8 

- HHnet Tábor – smlouvy ke zřízení uživatelské přípojky a zprostředkování přístupu 

připojení k internetu 

Michaela a Petr Hanzalovi – žádost o souhlas k napojení do splaškové kanalizace a 

prohlášení k připojení místní komunikace k pozemku 56 a 55/3 k.ú .Dražičky 

- Rumpold s.r.o. provozovna Tábor – návrh dodatku ke smlouvě o zabezpečení separovaného 

odpadu a dodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 

- MZE – odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – návrh opatření obecné povahy – 

zastavení jiných těžeb než nahodilých pro porosty dřevin smrk a borovice 

- Karolína Filipová – žádost o zapůjčení společenské místnosti pro charitativní akci 

zaměřenou na výměnu dětského oblečení, zařízení a hraček 

- MěÚ Tábor, stavební úřad – zahájení územního řízení o změně využití území – kamenolom 

Slapy, jižní část ochranného valu – II. etapa 

- MěÚ Tábor, stavební úřad – souhlas s ohlášením změny stavby před jejím dokončením – 

rodinný dům na pozemku parc.č. 5/3 v k.ú. Dražičky – majitelé Michal a Eva Hofmanovi 

Tábor 2755 
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k b.4) - p. Marešová  seznámila  přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 9/2017 

 

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

č. 8/2017 schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) – pan Bartáček informoval o opětovném výskytu kůrovce v obecním lese a navrhl  

zajištění likvidace a prodeje vytěžené hmoty  – zajistí p. Mrázek přes pana Fleischhanse 

– pan Bartáček informoval o přípravě a zajištění akce Posvícenské setkání, která se bude 

konat v pátek 13.10 v kulturním sále OÚ Dražičky 

- pan Bartáček přednesl nabídku firmy Štukatérství Vintr na obnovení písmenkového 

labyrintu v parku z vysokopevnostního bílého betonu  v imitaci kuláčů dřeva dělaného na 

zakázku 

- pan Bartáček informoval o přípravě na blížící se parlamentní volby, volební okrsková 

komise bude zasedat 29.9. v kanceláři OÚ Dražičky  

 

 

 

 

 

 

 

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

USNESENÍ č. 9/2017 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 28.9.2017 

 

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

 

1. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 9/2017 

 

2. Zastupitelstvo Obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 8/2017,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo znění dodatku č. 1 ke smlouvě o 

zabezpečení separovaného odpadu a dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti 

nakládání s odpady, zároveň rozhodlo o nenavyšování poplatku za provoz systému 

shromažďování komunálního odpadu pro občany. 

 

Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo vytěžení a prodej dřevní hmoty 

z napadených stromů kůrovcem v obecním lese 

   

Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0   

 

5. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo nabídku firmy Štukatérství Vintr na 

obnovení písmenkového labyrintu v parku z vysokopevnostního bílého betonu  v imitaci 

kuláčů dřeva za celkovou cenu 37 992,-Kč bez DPH, 7978,32 Kč 21%DPH, celkem 45971,-

 Kč   

Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 

 

6. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo žádost paní Karolíny Filipové 

na bezplatné zapůjčení společenské místnosti pro charitativní akci zaměřenou na výměnu 

dětského oblečení, zařízení a hraček s podmínkou zajištění úklidu po skončení akce. 

   

Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0   

 

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

                                                                                                                                          

                                                                                                    Luboš Bartáček 

                                                                                                                 místostarosta 


