OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 3/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 30.3.2017 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.2/2017 ze zasedání zastupitelstva obce 23.2.2017
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 3/2017
4. Čerpání rozpočtu za 3/2017
5. 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. 2/2017
ze zasedání zastupitelstva obce 23.2.2017
K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Pekárková
K b.3) – Luděk Schilling Dražičky č.p. 28 – oznámení stanoviště včelstev na parc.č. 263/1,
361/2, 58/2 kat. území Dražičky
- EKO-KOM, a.s. Praha – oznámení o množství vytříděného odpadu v obci Dražičky
v období 1.10. – 31.12.2016 a výše odměny za zajištění využití odpadů z obalů
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení změny
stavby vodního díla „Domovní čistírny odpadních vod na parcele parc.č. 381/4 kat. území
Dražičky – stavebník Zdeněk a Sabina Rukavičkovi Slapy 122
- Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, územní odbor Tábor – pozvánka na odbornou přípravu
velitelů JSDHO 1.4.2017
- ZŠ Malšice – žádost o zaslání seznamu dětí pro zápis do 1. ročníku ZŠ Malšice pro školní
rok 2017/2018
- Svazek obcí TDO Lužnice se sídlem v Želči – schválený rozpočet na rok 2017 a schválený
střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na období 2017 – 2021
- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení vodoprávního řízení stavby vodního díla –
vrtané studny, vodovodu,ČOV na pozemku parc.č. 11/2 kat. území Dražičky, majitel
Ladislav Adamovský Dražičky 69
- 15. ženijní pluk Bechyně – žádost o spolupráci ohledně naplňování stavu Aktivní armády
ČR
- COMETT PLUS, s.r.o. Tábor - smlouva o závazku veřejné služby v MHD na rok 2017
- Geodetická kancelář Ing. Pavel Dvořáček Tábor - smlouva č. TA-014330040850/001 o
zřízení věcného břemene parc.č. 542/1, 53 kat. území Dražičky – účel umístění distribuční
soustavy – kabelové vedení NN s plastovými pilíři po názvem „Dražičky č.p. 36, č.p. 31:
rekonstrukce přípoj“
- Státní pozemkový úřad Jindřichův Hradec – žádost o zveřejnění oznámení o zamýšleném
převodu pozemku parc.č. 375/48 kat. území Dražičky
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- Okresní soud Tábor – rozsudek o omezení svéprávnosti a stanovení opatrovníka pro Hanu a
Josefa Švihlíkovi Dražičky č.p. 3
- Martin Ambros Tetčice – žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady
v obci
- Helena Adamovská Dražičky 4 – oznámení terénních úprav na pozemku parc.č. 109/2 kat.
území Dražičky, vlastník obec Dražičky
- MěÚ Tábor odbor rozvoje – oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu
Malšice
- Krajský úřad Jč. kraj ČB – oznámení o zahájení správního řízení – výjimka z ochranných
podmínek zvláště chráněných živočichů
- Okresní soud Tábor – usnesení o přiznání odměny znalkyni MUDr. Říhové za účast na
jednání u soudu ve věci omezení svéprávnosti paní Hany Švihlíkové Dražičky č.p. 3
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí – povolení změny stavby vodního díla „Domovní
čistírny odpadních vod na parcele parc.č. 381/4 kat. území Dražičky – stavebník Zdeněk a
Sabina Rukavičkovi Slapy 122
- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor dopravy – žádost o poskytnutí údajů vztahujících se
k posouzení ekonomického zajištění dopravní obslužnosti
k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 3/2017
k b.5) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo smlouvu o závazku veřejné služby v
městské hromadné dopravě na rok 2017 – dopravce Comett plus s.r.o.
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo oznámení paní Heleny Adamovské Dražičky č.p. 4
o plánovaných terénních úpravách na pozemku parc.č. 109/2 – zahrada, parcela zapsaná na
LV 10001, kat. území Dražičky, vlastník obec Dražičky, o výměře 42 m2, který dosud
využívá jako okrasnou zahrádku. Zastupitelstvo Obce Dražičky souhlasí s navrhovanými
úpravami týkající se odstranění plotu a úpravy terénu zatravňovacími dlaždicemi. Takto
upravený prostor bude sloužit pro parkování automobilů. Práce budou provedeny na náklady
paní Heleny Adamovské
- starosta obce pan Mrázek informoval přítomné zastupitele o situaci sourozenců Hany a
Josefa Švihlíkových v č.p. 3 v Dražičkách. Rozhodnutím Okresního soudu v Táboře dne
28.2.2017 byli sourozenci Švihlíkovi omezeni ve svéprávnosti a stanoven jejich opatrovník
pan Luboš Jirků. Dne 29.3.2017 zast. opatrovník paní Hany Švihlíkové JUDr. Pavel Šedivý
za přítomnosti starosty obce pana Mrázka seznámil paní Švihlíkovou s rozsudkem. Paní
Švihlíková kategoricky nesouhlasila s tím, aby jí byl jako opatrovník ustanoven pan Luboš
Jirků. Při přečtení rozsudku, byl přítomen i bratr paní Hany Švihlíkové pan Josef Švihlík,
který obdržel od Okresního soudu v Táboře stejné znění rozsudku jako jeho sestra paní
Švihlíková. Jelikož pan Josef Švihlík neumí číst, po zjištění, že mu byl ustanoven opatrovník
také pan Luboš Jirků, tak s tímto kategoricky nesouhlasí. Po zjištění těchto skutečností, podá
JUDr. Šedivý odvolání proti rozhodnutí soudu za paní Hanu Švihlíkovou. Za pana Josefa
Švihlíka by měl podat odvolání proti rozsudku zast. opatrovník Mgr. Tibor Stano, advokát
Tábor. Bylo rozhodnuto požádat Mgr. Stana o vypracování a podání odvolání za pana Josefa
Švihlíka. Z důvodu, že členům zastupitelstva obce Dražičky je znám negativní postoj
sourozenců Švihlíkových ke jmenování jejich opatrovníkem pana Jirků, podá Obec
Dražičky jako účastník řízení odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Táboře. Pokud by
došlo k rozhodnutí Okresního soudu v Táboře o změně opatrovníka pana Luboše Jirků,
v tomto případě by Obec Dražičky na přání paní Hany Švihlíkové a pana Josefa Švihlíka
jako občanů obce Dražičky musela opatrovnictví zajistit.
- starosta obce pan Mrázek informoval o provedení těžby 3 ks dubů v obecním lese před
provedením nového zalesnění. Odstranění větví a úklid provede pan Mrázek za zbytkové
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palivové dřevo ve spolupráci s panem Pytlíkem, který vykonává pro obec Dražičky trest
obecně prospěšných prací
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh pana Hrušky, majitele č.p. 32 o prodloužení
rygolníků v délce cca 7 m u obecního rybníka. Nákup materiálu zaj. obec Dražičky, práce
provede pan Hruška. Dále pan Hruška provede osazení betonových dlaždic u kontejnerů na
tříděný odpad.
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh pana Františka Mrázka Dražičky č.p. 24 na
prodloužení kanalizace od č.p. 37 k č.p. 24 . Zastupitelstvo obce Dražičky souhlasí, materiál
bude proplacen z finančních prostředků obce, práce zajistí na své náklady pan Mrázek

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 3/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 30.3.2017
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 3/2017
2. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby v
městské hromadné dopravě – dopravce Comett plus s.r.o. Tábor na rok 2017
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo smlouvu s E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice č. TA-014330040850/001 o zřízení věcného břemene parc.č. 542/1, 53
kat. území Dražičky – účel umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN
s plastovými kabelovými pilíři po názvem „Dražičky č.p. 36, č.p. 31: rekonstrukce přípoj“
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo požádat zast. opatrovníka pana
Josefa Švihlíka, nar. 27.5.1971 Mgr. Tibora Stana, advokáta Tábor 529 o podání odvolání
proti rozsudku Okresního soudu v Táboře sp.zn. 7 Nc 1738/2015 ze dne 28.2.2017
částem II., III. a IV. Následně by Obec Dražičky na přání pana Josefa Švihlíka, jako
občana Obce Dražičky, opatrovnictví zajišťovala
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0
5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo podat jako účastník řízení na
omezení svéprávnosti a o opatrovnictví paní Hany Švihlíkové, nar. 21.3.1966, Dražičky č.p.
3 odvolání proti částem II., III. a IV. rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne
28.2.2017 sp.zn. 7 Nc 1739/2015 - 68
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0
6. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo podat jako účastník řízení na
omezení svéprávnosti a o opatrovnictví pana Josefa Švihlíka nar.27.5.1971, Dražičky č.p.
3 odvolání proti částem II., III. a IV. rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne
28.2.2017 sp.zn. 7 Nc 1738/2015 - 74
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0
7. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo aktualizovaný Spisový a skartační
řád Obecního úřadu Dražičky
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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