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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S   č. 5/2018 

 
ze zasedání  zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 26.4.2018  v  19.00 hod. v úřadovně  

Obecního úřadu 

 

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

 

Program:1. Zahájení a kontrola zápisu č.4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  29.3.2018                                  

    2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

               3. Došlá pošta za 4/2018 

    4. Čerpání rozpočtu za 4/2018 

   5. Rozpočtové opatření č. 3/2018 

    6. Projednání  kupní smlouvy na odprodej dřeva z obecního lesa 

               7. 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. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  29.3.2018  

 

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

p. Marešová, p. Pekárková  

               

k b.3) – Roman Míka Praha – žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB – žádost o sdělení počtu opatrovanců obce 

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

díla -  vrtané studny, vodovodu a ČOV na pozemcích parc.č. 6/11 a 8/6 v k.ú. Dražičky, 

stavebník Ing. Ingrid Kopp Tábor 713 

- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2017 

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

studních z 10.4.2018 

- Zdravotní ústav v Ústí nad Labem - pracoviště v Českých Budějovicích – nabídka sledování 

prašnosti v obci 

- Okresní soud v Táboře – žádost o podání pravidelné zprávy opatrovníka za uplynulý 

kalendářní rok – opatrovníci Hana a Josef Švihlíkovi Dražičky 3 

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

díla -  vrtané studny a vodovodu na pozemcích parc.č. st. 15 a 60/1 v k.ú. Dražičky, stavebník 

Jaroslav Přibyl Sezimovo Ústí 122 

- MěÚ Tábor stavební úřad – potvrzení o neexistenci hospodářské stavby na pozemku parc.č. 

st. 28 kat. území Dražičky, vlastník pozemku Radek Janů Dražičky 19 

- Ministerstvo zemědělství ČR – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 

„Dražičky – Oprava opěrné zdi s chodníkem na pozemku parc.č. 76/3“ 

- Jan Lorenc Černovice – kupní smlouva  č. 2/2018 na dubovou kulatinu z obecního lesa  

- ALiS s.r.o. Česká Lípa – dodatek k platným smlouvám o poskytnutí práv k užívání software 
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- Obec Radimovice u Želče – Smlouva o spolufinancování akce „Kulturní odpoledne 

s důchodci“ 12.5.2018 

- Finanční úřad pro Jč. kraj České Budějovice – žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky – daň 

z nemovitých věcí na rok 2018 

 

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

 

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

č. 3/2018 schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo kupní smlouvu  na dodání dřeva z obecního 

lesa mezi kupujícím: Jan Lorenc, Družstevní 508 Černovice a  prodávajícím: Obec Dražičky, 

IČO 00512591 

 

k b. 7) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo záměr obce na prodej zbytkového dřeva po 

provedené těžbě kůrovcem napadených stromů a polomů občanovi obce Dražičky Josefu 

Švihlíkovi, kterému obec Dražičky dělá opatrovníka za cenu 450,- Kč/m3. Záměr prodeje 

bude zveřejněn. 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu likvidace velkého množství větví 

z ovocných stromů a thůjí navážených občany obce  na pozemek par.č. 263/1 nad obecním 

lesem. Bylo dohodnuto prověření možnosti provést likvidaci větví štěpkovacím strojem, 

možnosti zjistí p. Mrázek 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo informace o možnostech měření prašnosti v obci, 

tyto informace budou zaslány k vyjádření Spolku Zelená Dražičkám – zaj. p. Bartáček  

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění kulturní akce „stavění májky 

a pálení čarodějnic 30.4.2018“, občerstvení bude hrazeno z rozpočtu obce 

- zastupitelstvo obce projednalo potřebu nákupu kontejneru na posekanou trávu. Je možnost 

zakoupení kontejneru od ZS Slapy, a.s. za 20.000,- Kč, tato společnost bude  zajišťovat i 

vyvážení a likvidaci. Umístění kontejneru je navrženo do spodní části parku pod obecním 

rybníkem, je nutné provést pokácení okrajové části zalesnění v ploše cca 20 m2, zájemci o 

provedení práce za palivové dřevo se mohou přihlásit u starosty obce do 30.4.2018, nabídka 

bude zveřejněna na elektronických stránkách obce, vyvěšena na úřední desce a vyhlášena 

místním rozhlasem. O provedení práce se přihlásil 30.4.2018 pan Petr Hák, Dražičky 10. 

  

 

 

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

USNESENÍ č. 5/2018 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 26.4.2018 

 

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 4/2018  

 

3. Zastupitelstvo Obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 3/2018,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo a schválilo  Kupní smlouvu č. 2/2018  

    na dodání dřeva  z obecního lesa – kulatina dubová 0,4 m3 za cenu 2200,- Kč/m3 –  

    kupující: Jan    Lorenc, Družstevní 508 Černovice a prodávající:   Obec   Dražičky IČO 

    00512591 

 

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o spolufinancování akce 

    „Kulturní odpoledne s důchodci“ 12.5.2018 (Smluvní strany: obce Radimovice u Želče,  

    Slapy u Tábora, Lom, Dražičky, Libějice)   

     

 Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

    

6. Zastupitelstvo Obce Dražičky bere na vědomí nákup kontejneru na posekanou trávu od 

    ZS Slapy, a.s.  za cenu 20.000,- Kč 

     

7. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o poskytování služeb  

    pověřence pro ochranu osobních údajů se Svazkem obcí mikroregionu Táborsko 

 

 Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

 

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 


