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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S   č. 7/2017 

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 27.7.2017  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.6/2017 ze zasedání zastupitelstva obce  29.6.2017        

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     3. Došlá pošta za 7/2017 

    4. Čerpání rozpočtu za 7/2017 

                5. Rozpočtové opatření č.6/2017 

                6. Projednání  a schválení Kupní smlouvy na „Traktorovou travní samochodnou 

                    sekačku“          

                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. 6/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce 29.6.2017    

                

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

p. Marešová, p. Pekárková  

 

k b.3) – REMA AOS, a.s. Praha – žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 

106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se dotazu na smluvní vztahy a 

závazky obce Dražičky s firmou EKO-KOM, a.s. 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí o prohlášení pozemku parc.č. 270/2 k.ú. Dražičky, 

majitel obec Dražičky za pozemek určený k plnění funkcí lesa 

- Obvodní báňský úřad  Plzeň – informace o celkovém výnosu úhrady z dobývacího prostoru 

od 1.6.2017 do 10.6.2017 

- Báňské a měřičské služby Blatná – protokol o výsledku monitorování hladin vody ve 

vybraných studních v obci Dražičky 

- Krajský úřad Jč. kraj ČB ekonomický odbor – oznámení o termínu dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Dražičky za rok 2017 – 22.8.2017 

- Krajský soud  České Budějovice – odvolací soud – rozsudek o omezení svéprávnosti a 

stanovení opatrovníka  pro Hanu a Josefa Švihlíkovi Dražičky č.p. 3. Změna proti rozsudku 

Okresního soudu ve výroku o jmenování opatrovníka – opatrovníkem Hany a Josefa 

Švihlíkových soud jmenuje obec Dražičky  

- Ministerstvo spravedlnosti ČR  Praha – informace o účinnosti zákona č. 14/2017 Sb., 

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – kolaudační souhlas staveb vodních děl  studny, vodovodu ČOV na 

parcele parc.č. 381/4 kat. území Dražičky – stavebník Zdeněk a Sabina Rukavičkovi Slapy 
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- MěÚ Tábor stavební úřad – rozhodnutí – dodatečné povolení stavby pro skladování 

zahradního nářadí a materiálu pro domácnost na pozemku parc.č. 11/2 kat. území Dražičky, 

majitel Ladislav Adamovský Dražičky 69 

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

1.4. – 30.6.2017 

k b.4) - p. Marešová  seznámila  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 7/2017 

k b.5) -  starosta seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením č. 6/2017 

schválené v pravomoci starosty 

k b.6)- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo Kupní smlouvu na „Traktorovou travní 

samochodnou sekačku“ s firmou   Uniagra CZ, a.s.  Jarošovice  790, Týn nad Vltavou.  

k b.7) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo žádost akciové společnosti REMA AOS, 

a.s. Praha o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, týkající se dotazu na smluvní vztahy a závazky obce Dražičky s firmou EKO-

KOM, a.s., s kterou má obec Dražičky uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů. Podle této smlouvy má obec Dražičky  v případě, že bude hodlat 

zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití i s třetí osobou v souvislosti 

s plněním podle zákona o obalech, anebo bude hodlat umožnit třetí osobě zpětný odběr 

odpadu z obalů nebo jejich využití vykazovat pro účely plnění povinností podle zákona o 

obalech, je o tom povinna předem písemně informovat společnost a sdělit jí podrobnosti o 

tomto záměru, včetně uvedení odpadů, jichž se tato činnost má týkat a osoby, o které se 

jedná. Po splnění této povinnosti lze přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s., 

případně uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. Další dotaz se týká sdělení názoru 

zastupitelstva obce na vstup další autorizované společnosti na trh v České republice. Dle 

názoru  členů zastupitelstva by to bylo vhodné z důvodu, že by nastala možnost výběru při 

poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů. 

V případě, že by bylo možné získat větší finanční odměnu do rozpočtu obce za zpětný odběr 

odpadů, obec Dražičky nevylučuje uzavření výhodnější smlouvy.  

- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o konzultaci řešení zadání územní 

studie „Dražičky, lokalita 3“ na odboru rozvoje MěÚ Tábor. Územní studie musí řešit celou 

lokalitu, z důvodu obavy zásobování vodou je možné řešit toto území změnou územního 

plánu tím, že se zmenší zastavitelné plochy a výstavba RD by byla možná pouze na parc.č. 

166/6 a 166/7,166/9, ke kterým je již zavedeno vedení NN a vybudováno veřejné osvětlení. 

Zastupitelé vyslovili souhlas s tímto řešením, bude podána žádost obce Dražičky o pořízení  

změny č.  2 územního plánu Dražičky   

- zástupce starosty pan Bartáček informoval zastupitele o  prověření možností kvalitnějšího 

připojení k internetu. Po provedení kompletní rekonstrukce vysílače Dražičky  firmou HHnet 

Tábor s.r.o., došlo k nárůstu rychlosti a stability připojení k internetu až na 100Mbit/s. 

Z tohoto důvodu navrhl uzavření smlouvy na provozování internetu s touto firmou. 

Zastupitelé obce s tímto návrhem vyslovili souhlas. Následně bude uzavřena smlouva na  

zprostředkování přístupu k internetové síti s firmou HHnet Tábor s.r.o, a k 30.9.2017 bude 

vypovězena smlouva na  zprostředkování přístupu k internetové síti s firmou MaDanet 

Dražičky. Zaj. p. Mrázek, p. Bartáček 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo záměr prodeje nepotřebné stavební míchačky inv. 

č. 35. Stavební míchačka byla pořízena cca v roce 1970, z důvodu opotřebení navržena 

prodat  za minimální cenu 1.000,- Kč. Záměr prodeje zveřejní p. Mrázek 

- člen zastupitelstva obce pan Šmejkal navrhl z důvodu odlomení větve stromu vrby v parku 

u rybníka provést odborné posouzení  zdravotního stavu stromů dendrologem. Zaj. p.Mrázek 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění Annenské zábavy dne 

29.7.2017. Zaj. p. Mrázek, p. Bartáček 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod. Zapsal: Mrázek 



3 

 

 

 

   OBEC  DRAŽIČKY    391 75   MALŠICE 

USNESENÍ č. 7/2017 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 27.7.2017 

 

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

 

č.7/2017/1 Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 

7/2017 

č.7/2017/2 Zástupce zadavatele předložil zastupitelstvu obce Kupní smlouvu na Traktorovou     

samochodnou sekačku Gianni Ferrari PG230“, a doložil způsob výběru dodavatelů ze 3    

zájemců. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo Kupní smlouvu na    

„Traktorovou samochodnou sekačku Gianni Ferrari PG230“,- dodavatel Uniagra CZ, a.s.    

Jarošovice  790, Týn nad   Vltavou za kupní cenu    457.200,- Kč bez DPH. Cena včetně     

21% DPH je   553.212,- Kč. 

Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 0 

č.7/2017/3 o pořízení změny č. 2 územního plánu Dražičky : 

Zastupitelstvo obce Dražičky  v souladu s § 6, odst. 5 písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb.v 

platném znění (stavební zákon) rozhoduje o pořízení změny č. 2 územního plánu Dražičky  

 Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

č. 7/2017/4 o schválení žádosti o pořízení územního plánu 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dle ustanovení § 6 odst. 6 písm. b) ) zákona č. 

183/2006 Sb.v platném znění (stavební zákon), žádost obce Dražičky o pořizování  změny č.  

2 územního plánu Dražičky  úřadem územního plánování, odborem rozvoje MěÚ Tábor 

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

č. 7/2017/5  o určení zastupitele pro spolupráci při pořizování změny č. 2 územního 

plánu  Dražičky 
Zastupitelstvo obce po projednání určuje pro spolupráci při pořizování změny č. 2 územního 

plánu Dražičky starostu obce  

 Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

č. 7/2017/6  Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo  podle § 39, zákona č.   

128/2000 Sb.,    o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonných ustanovení zveřejnit    

záměr obce prodat nepotřebnou stavební míchačku inv. č. 35. Stavební míchačka byla    

pořízena cca v roce 1970, z důvodu opotřebení stanovena minimální cena 1.000,- Kč.  

Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 0 

č. 7/2017/7 Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 

6/2017,  které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

     

 

 

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 


