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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S   č. 8/2018 

 
ze zasedání  zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 26.7.2018  v  19.00 hod. v úřadovně  

Obecního úřadu 

 

Přítomni: p,Hák,Marešová,Mrázek,Šmejkal 

Omluveni: p. Bartáček, Pekárková 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  28.6.2018                                  

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 7/2018 

     4. Čerpání rozpočtu za 7/2018 

                5. Rozpočtové opatření č. 6/2018 

                6. Projednání  a schválení Smlouvy o dílo s firmou Vialit  Soběslav s.r.o. na akci 

                    „Oprava místních  komunikací“                 

                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. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  28.6.2018  

 

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

p. Marešová, p. Hák  

               

k b.3) - VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách  478/II   392 01  Soběslav – smlouva o 

dílo č. 122/2018 na zakázku „Oprava místních komunikací“ v  rámci akce z Programu 

obnovy venkova Jihočeského kraje  2018 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – předpis odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF parc.č. 379/1 kat. 

území Dražičky, majitelé Martin a Petra Janů Tábor 123 

- Miloslav Hruška Tábor 2518 – žádost o povolení napojení odpadní vody z umyvadla 

z domu č.p. 32 do obecní kanalizace – bude provedeno místní šetření, předpokládaný termín 

4.8.2018 

- Miloslav Hruška, majitel č.p. 32 – žádost o projednání opravy břehu obecního rybníka u č.p. 

32 Dražičky z důvodu sesouvání travnatého břehu do rybníka 

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

hospodaření obce Dražičky za rok 2018 – 31.7.2018 

- Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá – kupní smlouva č. 1501928072  na odběr kameniva – 

expediční místo Závod Slapy u Tábora 

 

k b.4) - p. Marešová  seznámila  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 7/2018 

 

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

č. 6/2018 schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) -  zastupitelstvo obce Dražičky projednalo Smlouvu o dílo s firmou Vialit  Soběslav 

s.r.o. na akci „Oprava místních  komunikací“ 
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k b.7) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo žádost pana Miloslava Hrušky o provedení 

opravy břehu rybníka u č.p. 32 Dražičky. Po provedené prohlídce se zástupci firmy Hochtief 

CZ, a.s. Praha, bylo navrženo provést opravu kamenným tarasem. Předpokládaná cena za 

provedení opravy 75.000,- Kč bez DPH, kamenivo dodá obec Dražičky 

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

Změny ÚP č. 2 Dražičky od Ing. arch. Dagmar Buzu Tábor. Vzhledem k výrazně menší 

částce za zhotovení změny ÚP č.2 Dražičky v porovnání s nabídkovou cenou od UA 

PROJEKCE České Budějovice, doporučil zastupitelstvu obce Dražičky ke schválení nabídku 

od Ing. arch. Dagmar Buzu Tábor 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo záměr prodeje nepotřebné traktorové sekačky 

Agrojet inv. č. 99. Traktorová sekačka byla pořízena v roce 2002, z důvodu opotřebení 

navržena prodat  za minimální cenu 4.000,- Kč. Záměr prodeje zveřejní p. Mrázek 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění Annenské zábavy dne 

28.7.2018 

- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o požadavku majitele bývalého 

mlýna u řeky Lužnice na spolupráci na výspravě příjezdové komunikace parc.č. 533/3 kat. 

území Dražičky. Bylo dohodnuto provést prohlídku komunikace a případně poskytnout 

kamenivo na opravu – zaj. p. Mrázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

USNESENÍ č. 8/2018 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 26.7.2018 

 

Přítomni: p,Hák,Marešová,Mrázek,Šmejkal 

 

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

    určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 Výsledek hlasování. pro: 4 proti: 0 

 

2. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 7/2018  

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 6/2018,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

4. Zástupce zadavatele předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o dílo s firmou Vialit Soběslav, 

    s.r.o. –  „Oprava místních  komunikací“ a doložil způsob výběru  dodavatelů ze 3  

    oslovených firem.  

    Zastupitelstvo obce Dražičky  schválilo Smlouvu o dílo s firmou Vialit   Soběslav, s.r.o. –  

   „Oprava místních  komunikací“ za cenu díla bez DPH 492.143,71 Kč.  Cena díla včetně  

    21% DPH 595.493,89 Kč 

 Výsledek hlasování. pro: 4 proti: 0 

 

5. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo zadání opravy břehu obecního rybníka parc. č. 76/1 

    kat. území Dražičky u č.p. 32 Dražičky  firmě Hochtief CZ, a.s. Praha. Předpokládaná cena  

    za provedení opravy 75.000,- Kč bez DPH, kamenivo dodá obec Dražičky 

 Výsledek hlasování. pro: 4 proti: 0 

 

6. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Kupní smlouvu č. 1501928072 

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

     Slapy u Tábora 

 Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0  

 

7. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o dílo – předmět plnění:  

    ZMĚNA Č.2 ÚP DRAŽIČKY. Projektant: Ing. arch. Dagmar Buzu Tábor, Kostnická 158,  

    za změnu č. 2 územního plánu úplného znění celkem  95.000,- Kč. (není plátcem DPH) 

 Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0  

 

8.  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 traktorovou sekačku Agrojet,  inv. č. 99. Traktorová sekačka byla 

     pořízena v roce 2002, z důvodu opotřebení stanovena minimální cena 4.000,- Kč. 

Výsledek hlasování. pro: 4 proti: 0 

 

Zápis ověřil:                                   

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 


