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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S   č. 4/2018 

 
ze zasedání  zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 29.3.2018  v  19.00 hod. v úřadovně  

Obecního úřadu 

 

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

 

Program:1. Zahájení a kontrola zápisu č.3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  1.3.2018                                  

    2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

               3. Došlá pošta za 3/2018 

    4. Čerpání rozpočtu za 3/2018 

               5. Různé    

         

k b.1) Zasedání zahájil starosta obce pan Mrázek přivítáním přítomných, konstatoval, že je 

přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné.  

Seznámil s programem zasedání, který byl následně schválen. Dále  provedl kontrolu zápisu  

č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  1.3.2018  

 

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

p. Marešová, p. Pekárková 

                

k b.3) - Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, územní odbor Tábor – pozvánka na odbornou 

přípravu strojníků JSDHO 17.3.2018 

- MěÚ Tábor stavební úřad – rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na 

stavbu „Rekonstrukce opěrné zdi“ na pozemku parc.č. 76/3 kat. území Dražičky  

- COMETT PLUS, s.r.o. Tábor - smlouva o závazku veřejné služby v MHD na rok 2018 

- Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – protokoly o zkoušce odpadních vod z obce 

Dražičky 

- Katastrální úřad pro Jč. kraj, KP Tábor – informace o vyznačení plomby a oznámení o 

zahájení řízení – věcné břemeno E.ON parc.č. 112/15 kat. území Dražičky, majitelé Hana a 

Josef Švihlíkovi Dražičky 3  

- MěÚ Tábor stavební úřad – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru pro stavbu: Pergola, přístavba zimní zahrady a zastřešení vchodu  k RD č.p. 67, 

majitelé Luboš a Jaroslava Bočánkovi Dražičky 67 

 

k b.4) - p. Marešová  seznámila  přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 3/2018 

 

k b. 6) – zastupitelstvo obce projednalo objednání přistavení velkoobjemového kontejneru na 

odpad. Termín přistavení od firmy Rumpold Tábor zaj. P. Mrázek 

- člen zastupitelstva obce pan Hák upozornil na velký výskyt psích výkalů na obecním 

prostranství. Výzva na uklízení majitelům psů bude vyhlášena místním rozhlasem – zaj. p. 

Mrázek 

 

 

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

USNESENÍ č. 4/2018 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 29.3.2018 

 

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

 

1. Zastupitelstvo Obce Dražičky  schválilo navržený program zasedání zastupitelstva obce,  

    určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 0 

 

2. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 3/2018 

 

3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby v  

    městské hromadné dopravě – dopravce Comett plus s.r.o. Tábor na rok 2018 

 

  Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky 

a) Schvaluje dle §6 odst. 5 písm. b) a zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební 

zákon) Zprávu o uplatňování územního plánu Dražičky, jejíž součástí je zadání změny 

č.2 územního plánu Dražičky 

b) Změna č.2 Územního plánu Dražičky bude pořizována zkráceným postupem dle §55 

b) odst.1 stavebního zákona 

c) Určuje p. Milana Mrázka, aby dle stavebního zákona spolupracoval s pořizovatelem 

při zpracování změny územního plánu 

d) Schvaluje žádost obce o pořízení změny úřadem územního plánování podle §6 odst. 1 

písm. c) stavebního zákona 

 

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

 

 

  

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 


