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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 15/2018    

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 29.11.2018  v  19.00 hod. v úřadovně  

Obecního úřadu 

 

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Milan Mrázek, 

Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička    

Omluvena: Jitka Marešová 

Veřejnost: zástupci Spolku Zelená Dražičkám p. Musilová, p. Šimáková 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.14/2018 ze zasedání zastupitelstva obce   8.11.2018                                

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 11/2018 

     4. Čerpání rozpočtu za 11/2018 

     5. Rozpočtové opatření č. 10/2018 

     6. Projednání  a příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

                7. Projednání  investic na rok 2019 

     8. Projednání a schválení střednědobého výhledu obce na období 2019 - 2021 

                9. 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. 14/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  8.11.2018  

 

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

p. Eliška Dvořáková Trochová, p. Zdeněk Rukavička 

 

k b.3) - MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení o zahájení územního řízení o změně  územního 

rozhodnutí stavby RD na pozemcích parc.č. 6/11, 8/6 kat. území Dražičky, majitelka Ing. 

Ingrid Koop, Tábor 

- Ministerstvo vnitra ČR Praha – upozornění na povinnost zapsání statutárního zástupce obce 

do „Seznamu orgánů veřejné moci“ 

- Rumpold Tábor s.r.o. – dodatek č. 2 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru, dodatek 

č. 9 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Dražičky na rok 

2019 

- MěÚ Tábor stavební úřad – kolaudační souhlas s užíváním stavby „Rekonstrukce opěrné 

zdi na pozemku parc. č. 76/3 kat. území Dražičky“ 

- návrh smlouvy o dílo – zpracování územní studie „Dražičky lokalita 3“ – zhotovitel Ing. 

Martin Tůma Malšice 

- návrh smlouvy o dílo – pořízení územní studie „Dražičky lokalita 3“ – zhotovitel Ing. Arch. 

Dagmar Buzu Tábor 

 

k b.4) - p. Mrázek seznámil  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 11/2018 
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k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením          

č. 10/2018 schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo přípravu  návrhu rozpočtu obce Dražičky na 

rok 2019 

 

k b.7) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo možnost podání žádosti o dotaci z POV na r. 

2019 Jihočeského kraje na výměnu svítidel veřejného osvětlení, nebo nový povrch hrací 

plochy na dětském hřišti. Předběžné cenové kalkulace zj. p. Mrázek, p. Hamr. Další investicí 

bude pořízení filtru pitné vody v budově obecního úřadu, výměna zařízení na WC, síť na 

výlov, rybářské holinky, pořízení párty stanu  

 

k b.8) – zastupitelstvo obce projednalo  střednědobý výhled obce na období 2019 - 2021 

 

k b.9) - zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo termín a organizační zajištění slavnostního 

rozsvícení vánočního stromu 2.12.2018 

- zastupitelstvo obce Dražičky  projednalo  provedení instalace dopravního zrcadla proti č.p. 

72 ještě v roce 2018, objednání od firmy Janev  Planá nad Lužnicí zaj. p. Mrázek 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh úhrady nákladů na zpracování územní studie 

„Dražičky – lokalita 3“ a pořízení územní studie „Dražičky – lokalita 3“. Vzhledem k tomu, 

že je pořízení studií  vyvoláno  potřebou majitelů pozemků parc.č. 166/6, 166/7, 166/9 kat. 

území Dražičky, budou náklady na pořízení studií, které činí celkem 40.000,- Kč 

spolufinancovány takto: 

Obec Dražičky:      20.000,- Kč 

Hák Richard, Budějovická 2268, 390 02  Tábor (majitel pozemku parc. č. 166/6 kat. území 

Dražičky):       10.000,- Kč 

Stryhal Vít a Stryhalová Libuše, Palackého 1099, 39101 Sezimovo Ústí (majitelé pozemků 

parc. č. 166/7, 166/9 kat. území Dražičky):   10.000,- Kč 

Úhrada nákladů bude provedena pouze v případě, že zhotovitel územní studie „Dražičky 

lokalita 3“  Ing. Martin Tůma Malšice uspěje s návrhem řešení na MěÚ Tábor 

- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o usnesení valné hromady České 

spořitelny 3.10.2018 týkající se nuceného přechodu všech akcií České spořitelny na Erste 

Bank AG jako „Hlavního akcionáře“, který poskytne za akcie protiplnění ve výši 1.328,- Kč 

za jednu kmenovou akcii. Obec Dražičky vlastní 200 ks akcií, peněžní prostředky za tyto 

akcie byly připsány  na bankovní účet u KB a zrušen portfoliový účet obce 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo dodatek č. 2 ke smlouvě o zabezpečení 

separovaného sběru, dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání 

s odpady v obci Dražičky na rok 2019, které zaslala firma Rumpold Tábor s.r.o. Jedná se o 

navýšení cen za poskytované služby. Vzhledem k zvýšeným nákladům ze strany svozové 

firmy Rumpld Tábor za poskytované služby, navrhla paní Šimáková že zjistí i  možnosti od  

jiných firem. S výsledkem seznámí   do příštího zasedání zastupitelstva obce 
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo se zástupci Spolku Zelená Dražičkám plán kulturních 

akcí na rok 2019, které budou spolkem zajišťovány a poskytování finančních prostředků 

z rozpočtu obce na tyto akce 

- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o odpovědi ČMŠ, a.s. Mokrá na 

dotaz týkající se výsledku jednání se zástupci ČMŠ Mokrá z 31.5.2018. Dále informoval o 

možnosti  dodávky užitkové vody z kamenolomu Slapy do obce. Technické řešení bude 

projednáno se zástupci ČMŠ, a.s. Mokrá 
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- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo umístění měřičů prašnosti u č.p. 64, 63 a 19 – zaj. ČMŠ 

a.s. Mokrá 

- zastupitelstvo obce Dražičky pověřilo člena zastupitelstva pana Musila prováděním 

měsíčních kontrol herních prvků dětského hřiště a zapisováním výsledku kontroly do 

kontrolní a servisní knihy 

  

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

USNESENÍ č. 15/2018 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 29.11.2018 

 

Přítomni:  Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Milan Mrázek, 

Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička 

 

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 11/2018  

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 10/2018,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

4. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo střednědobý výhled obce na období 2019 - 2021 

  Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

5. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo úhradu nákladů na zpracování územní studie  

  „Dražičky – lokalita 3“ a pořízení územní studie „Dražičky – lokalita 3“. Vzhledem k tomu,  

    že je pořízení studií  vyvoláno výhradní potřebou majitelů pozemků parc.č. 166/6, 166/7,  

    166/9 kat. území Dražičky, budou náklady na pořízení studií, které činí celkem 40.000,- Kč  

    spolufinancovány takto: 

    Obec Dražičky:      20.000,- Kč 

    Hák Richard, Budějovická 2268, 390 02  Tábor (majitel pozemku parc. č. 166/6 kat. území   

    Dražičky):       10.000,- Kč 

    Stryhal Vít a Stryhalová Libuše, Palackého 1099, 39101 Sezimovo Ústí (majitelé pozemků  

    parc. č. 166/7, 166/9 kat. území Dražičky):  10.000,- Kč 

    Úhrada nákladů bude provedena pouze v případě, že zhotovitel územní studie „Dražičky    

    lokalita 3“  Ing. Martin Tůma Malšice uspěje s návrhem řešení na MěÚ Tábor 

  Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

6. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o zabezpečení  

    separovaného sběru, dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání  

    s odpady v obci Dražičky na rok 2019 – poskytovatel služeb firma Rumpold Tábor s.r.o. 

  Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                     _________________                                                                                   

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                       starosta 

 

 

    


