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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S   č. 7/2018 

 
ze zasedání  zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 28.6.2018  v  19.00 hod. v úřadovně  

Obecního úřadu 

 

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

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.6/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  31.5.2018                                  

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 6/2018 

     4. Čerpání rozpočtu za 6/2018 

                5. Rozpočtové opatření č. 5/2018 

                6. Vyhodnocení nabídek výběrového řízení na  akci z POV 2018  „Oprava místních 

                    komunikací“ 

                7. Projednání výsledku výběrového řízení na  akci z POV 2018  „Oprava místních 

                    komunikací“ 

                8. 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. 6/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  31.5.2018  

 

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

p. Marešová, p. Pekárková  

               

k b.3) - MěÚ Tábor odbor VV – žádost o sdělení počtu členů zastupitelstva  pro volební 

období 2018 – 2022 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – Rozhodnutí – povolení stavby vodního díla „Vrtaná studna a 

vodovod na pozemcích parc.č. st. 15 a 60/1 v kat. území Dražičky“, povolení nakládání 

s vodami – žadatel Jaroslav Přibyl Sezimovo Ústí 1 

- Ministerstvo spravedlnosti ČR – informace o změnách zákona o střetu zájmů 

- MěÚ Tábor stavební úřad – kolaudační rozhodnutí novostavby RD na pozemcích parc.č. 

11/2, 527/1 kat. území  Dražičky, majitel Ladislav Adamovský Dražičky 69, výzva o 

přidělení čísla popisného 

- Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá – kupní smlouva č. 1501927831  na odběr kameniva – 

expediční místo Závod Slapy u Tábora 

- Obvodní báňský úřad Plzeň – žádost o vrácení přeplatku úhrady z vydobytých nerostů, 

informace o celkovém výnosu úhrady z dobývacího prostoru od 21.5.2018 do 31.5.2018 

- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor RR –  průvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace v rámci POV Jč. kraje v roce 2018 a informace k účtování a zařazení 

finančních prostředků -  č.smlouvy  SDO/OREG/279/18 

- Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Tábor – omluva 

z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací“ v rámci 

akce POV 2018 

- Státní zemědělský intervenční fond Praha, územní pracoviště Tábor – oznámení o provedení 

aktualizace evidence půdy 
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- Městský soud v Praze – žádost o sdělení ohledně pověsti občana obce  Dražičky 

- Ministerstvo vnitra ČR – kontaktní místa veřejné správy a subjekty využívající 

CzechPOINT  office 

- VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách  478/II   392 01  Soběslav - nabídka na 

zakázku „Oprava místních komunikací“ v  rámci akce z Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje  2018  

- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21   150 00  Praha 5 - nabídka na zakázku „Oprava 

místních komunikací“ v  rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje  2018 

- ČSÚ Praha – informace o zpřístupnění statistického výkazu šetření nebytových budov a 

vybraných bytových budov 

- Hasičský záchranný sbor Jč. kraje územní odbor Tábor – informace o možnosti podání 

žádosti o neinvestiční dotaci pro JSDHO 

- MěÚ Tábor odbor rozvoje – žádost o součinnost státní správy v oblasti zákona č. 122/2004 

Sb., o válečných hrobech a pietních místech 

 

k b.4) - p. Marešová  seznámila  přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 6/2018 

 

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

č. 5/2018 schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) - výběrová komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek 

dodavatelů veřejné zakázky malého rozsahu akce „Oprava místních komunikací“ v  rámci 

akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje  2018  ve složení: předseda Petr Hák, 

členové: Jitka Marešová, Dagmar Pekárková, Luděk Šmejkal provedla otevírání obálek a 

projednala došlé nabídky dodavatelů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava místních 

komunikací“. Jako nejvhodnější nabídku navrhla zastupitelstvu obce ke schválení firmy 

v pořadí: 

1. VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách  478/II   392 01  Soběslav 

2. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21   150 00  Praha 5  

3. Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast 

Tábor – z důvodu omluvy  z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou 

zakázku „Oprava místních komunikací“ v rámci akce POV 2018 vyřazena 

z výběrového řízení 

 

k b.7) - Zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo výsledek výběrového řízení na akci 

„Oprava místních komunikací“ v  rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje  

2018   

 

k b.8) - starosta obce pan Mrázek a místostarosta obce pan Bartáček informovali 

zastupitelstvo obce o průběhu veřejného jednání se zástupci firmy Českomoravský štěrk,a.s. 

Mokrá 25.6.2018 

- zastupitelstvo obce projednalo podání  žádosti firmě Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá o 

sponzorský dar ve formě kameniva na opravu hráze obecního rybníka. Zaj. p. Mrázek  

- místostarosta obce pan Bartáček informoval zastupitelstvo obce o termínu zahájení a 

průběhu prací na opravě hráze obecního rybníka 

- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o obsahu jednání pracovní valné 

hromady Svazku obcí – TDO Lužnice 21.6.2018  

- místostarosta pan Bartáček navrhl zakoupení 2 ks souprav stolů s lavicemi do krytého 

zázemí dětského hřiště, s návrhem vyslovili zastupitelé obce souhlas – nákup zaj. p. Bartáček 

- starosta obce pan  Mrázek informoval zastupitelstvo obce o poškození části kanalizace a 

kanalizační vpusti uložené u místní komunikace par.č. 532/1 vlivem přívalové vody při  
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bouřce. Před provedením opravy bude nutné provést monitorování a případný proplach 

kanalizačního potrubí od č.p. 8 k čp. 69 -  zaj. p. Mrázek  

- starosta obce pan  Mrázek informoval zastupitelstvo obce o návrhu smluv na pořízení 

Změny ÚP č. 2 Dražičky od Ing. Arch. Ťukalové UA projekce ČB. Vzhledem k poměrně 

vysoké částce za vypracování zakázky byla požádána o cenovou nabídku Ing. arch. Dagmar 

Buzu Tábor 

- starosta obce pan Mrázek a místostarosta obce pan Bartáček informovali zastupitelstvo obce 

o přípravě kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce v říjnu 2018. Po oslovení 

vytipovaných kandidátů do zastupitelstva obce a jejich souhlasu s kandidaturou bude 

sestavena kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů – zaj. p. Mrázek 

- člen zastupitelstva pan Šmejkal informoval zastupitelstvo obce o připraveném kontejneru na 

trávu, kontejner je nastříkán základní barvou, po provedené prohlídce bylo dohodnuto ještě 

před usazením na určené místo v obci provést vrchní nátěr kontejneru 

 

 

 

 

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

USNESENÍ č. 7/2018 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 28.6.2018 

 

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 6/2018  

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 5/2018,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

    v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2018 –  „Oprava místních komunikací“ 

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0  

 

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku 

    malého rozsahu na akci „Oprava místních komunikací“ v  rámci akce z Programu obnovy 

    venkova Jihočeského kraje  2018 a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči: 

 

VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách  478/II   392 01  Soběslav 

Druhý v pořadí je uchazeč: 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21   150 00  Praha 5  

Třetí oslovená firma Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast 

Tábor byla z důvodu omluvy z účasti na výběrovém řízení vyřazena z výběrového řízení 

Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 0 

 

6. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místních 

    komunikací“ v  rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2018 s firmou  

    VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách  478/II   392 01  Soběslav  a pověřuje  

    starostu obce pana Milana Mrázka podepsáním smlouvy 

Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 0 

 

7. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Kupní smlouvu č. 1501927831 

     s firmou Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá  na odběr kameniva – expediční místo Závod  

     Slapy u Tábora 

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0  

 

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 


