
1 

 

 

 

OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S   č. 11/2018 

 
ze zasedání  zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 27.9.2018  v  19.00 hod. v úřadovně  

Obecního úřadu 

 

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

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.9/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  30.8.2018 a  

                    č. 10/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 6.9.2018                                 

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 9/2018 

     4. Čerpání rozpočtu za 9/2018 

                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. 9/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  30.8.2018 a č. 10/2018 ze zasedání zastupitelstva 

obce 6.9.2018 

 

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

p. Marešová, p. Pekárková  

               

k b.3) – Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor ŽP – oznámení o zahájení správního řízení – zvláště 

chráněné druhy živočichů 

- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor legislativy a VV – oznámení o poskytnutí finančních 

prostředků na pokrytí výdajů na volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018 

 

k b.4) - p. Marešová  seznámila  přítomné s příjmy a výdaji Obce Dražičky za měsíc 9/2018 

 

k b.5) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo provedení stavebních prací týkající se  

víceprací na stavbě Oprava opěrné zdi s chodníkem, Dražičky. Jedná se o zhotovení ŽB 

konstrukce u výpusti rybníka a 3 ks nových betonových panelů, sjednocení hrany stěnových 

panelů. Tyto práce provede firma Hochtief CZ a.s. Praha  DPSČ závod Jih, která provádí 

stavební práce akce Dražičky – oprava opěrné zdi s chodníkem na pozemku parc.č. 76/3 

- závěrem zasedání poděkoval starosta obce pan Mrázek zastupitelům za práci v uplynulém 

volebním období 

 

 

 

 

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

USNESENÍ č. 11/2018 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 27.9.2018 

 

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 9/2018  

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo zadání stavebních prací týkající se víceprací na  

    stavbě  Opravy opěrné zdi s chodníkem,  parc. č. 76/3  kat. území Dražičky firmě Hochtief  

    CZ, a.s. Praha. Jedná se o zhotovení ŽB konstrukce u výpusti rybníka a 3 ks nových 

    betonových panelů, sjednocení hrany stěnových panelů. Předpokládaná cena 235.000,- Kč  

    bez DPH 

 

     Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 0 

 

 

 

 

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 


