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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 16/2018    

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 27.12.2018  v  19.00 hod. v úřadovně  

Obecního úřadu 

 

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová, 

Milan Mrázek, Lukáš Musil 

Omluven: Zdeněk Rukavička 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.15/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  29.11.2018                                

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 12/2018 

     4. Čerpání rozpočtu za 12/2018 

     5. Rozpočtové opatření č. 11/2018 

    6. Schválení rozpočtu obce na rok 2019  

    7. Plán inventury k provedení inventarizace majetku obce pro rok 2018 

    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. 15/2018 ze zasedání zastupitelstva obce  29.11.2018  

 

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

p. Eliška Dvořáková Trochová, p. Jitka Marešová 

 

k b.3) - MěÚ Tábor živnostenský odbor – žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky o ustanovení 

opatrovníka Anetě Čikešové Dražičky 2 

- Ministerstvo vnitra ČR Praha – registr práv a povinností – sdělení o registraci změny 

agendy 

- Ing. František Novák Tábor 2752 – smlouva o poskytování služeb v oblasti odpadového a 

obalového hospodářství 

- MěÚ Tábor stavební úřad – územní souhlas s umístěním stavby RD, parkovacího stání, 

zpevněné plochy, ČOV parc.č. 11/4, 11/5, 11/8 kat. území Dražičky – majitel Martin Šonka 

Tábor 2856 

- MěÚ Tábor stavební úřad – územní rozhodnutí o umístění stavby RD, přístřešku,ČOV, 

oplocení na pozemcích parc.č. 6/11, 8/6 kat. území Dražičky, majitelka Ingrid Kopp Tábor 

713 

- Krajský úřad Jč. kraj České Budějovice odbor legislativy a VV – souhlas s uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy na úseku odpovědnosti za přestupky s městem Tábor 

- Krajský úřad Jč. kraj České Budějovice odbor ŽP, zemědělství a lesnictví – oznámení o 

rozhodnutí poskytnutí finančního příspěvku obci Dražičky na výchovu lesních porostů ve 

výši 7.280,- Kč 

 

k b.4) - p. Marešová seznámila  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 12/2018 
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k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením          

č. 11/2018 schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) -  zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Dražičky na rok 2019 

 

k b.7) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce o vydání Plánu inventur k provedení  řádné 

inventarizace majetku obce Dražičky za rok 2018. Fyzická a účetní inventura bude provedena 

v termínu 3.1. – 5.1.2019. Dále jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda: Zdeněk 

Rukavička, členové: Luděk Hamr, Jitka Marešová 

 

k b.8) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo předběžný plán kulturních akcí obce pro rok 

2019 a předložený plán kulturních akcí, které bude zajišťovat Spolek Zelená Dražičkám. 

Vzhledem k tomu, že v roce 2019 uplyne 640 let od vzniku obce Dražičky a současně 125 let 

od založení MO SDH Dražičky, bylo navrženo místo Annenské zábavy uspořádat kulturní 

akci k těmto výročím – navržený termín 27.7.2019. Přípravou a organizačním zajištěním se 

bude zastupitelstvo obce zabývat na příštích zasedáních ve spolupráci s výborem SDH 

Dražičky  

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo termín a organizační zajištění Masopustu  2.3.2019 

- člen zastupitelstva obce Dražičky pan Musil informoval zastupitelstvo obce o stížnosti 

místního obyvatele na občana obce, který se dopouští nebezpečného pojíždění motorovým 

vozidlem po obci a v okolí obce, čímž ohrožuje bezpečnost obyvatel obce. Bylo dohodnuto 

pozvat tohoto občana na příští zastupitelstvo obce a formou domluvy jeho jednání zamezit. 

Pokud nebude možná dohoda, bude postoupeno přestupkové komisi MěÚ Tábor, popř. 

k šetření Policii ČR 

- zastupitelstvo obce Dražičky rozhodlo o uspořádání ankety na návrhy občanů na investiční 

akce v obci Dražičky na další období, zaj. p. Mrázek, p. Hamr 

 

 

 

  

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

USNESENÍ č. 16/2018 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 27.12.2018 

 

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

Marešová, Milan Mrázek, Lukáš Musil 

 

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 12/2018  

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 11/2018,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo smlouvu o poskytování služeb v oblasti 

    odpadového a obalového hospodářství – čtvrtletní částka 3.810,- Kč. Zhotovitel Ing.  

    František Novák Tábor 2752 – (není plátcem DPH),  a pověřuje starostu obce pana Mrázka  

    podepsáním smlouvy 

 

  Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo rozpočet obce Dražičky na rok 2019  

   jako schodkový. Příjmy ve výši: 2.185.500,00 Kč   Výdaje ve výši: 3.293.000,00 Kč 

   Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let. 

 

  Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 0 

 

6. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo  smlouvu o dílo na zpracování územní studie  

   „Dražičky lokalita 3“ – zhotovitel Ing. Martin Tůma Malšice za nabídkovou cenu 30.000,- 

    Kč(není plátcem DPH) a pověřuje starostu obce pana Mrázka podepsáním smlouvy 

 

  Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

7. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo  smlouvu o dílo na pořízení územní studie  

   „Dražičky lokalita 3“ – pořizovatel Ing. Arch. Dagmar Buzu Tábor za nabídkovou cenu  

    10.000,- Kč(není plátcem DPH) a pověřuje starostu obce pana Mrázka podepsáním 

    smlouvy 

 

  Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 
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