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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 
Z Á P I S  č. 3/2019    

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 28.3.2019  v  19.00 hod. v úřadovně  

obecního úřadu 
 

Přítomni: Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová, Zdeněk Rukavička 
Omluveni: Eliška Dvořáková Trochová, Milan Mrázek, Lukáš Musil 
 
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce  28.2.2019                                
     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
                3. Došlá pošta za 3/2019 
     4. Čerpání rozpočtu za 3/2019 

    5. Různé  
 
k b.1) Zasedání zahájil místostarosta obce pan Hamr 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. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce  28.2.2019  
 
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Hamr, ověřovateli zápisu určeni  
p. Jitka Marešová a p.Zdeněk Rukavička 
 
k b.3) - Zahájení společného územního a stavebního řízení na vrtanou studnu – Jan a Jaromíra 
Koppovi 
- Rozhodnutí o prodloužení povolení o nakládání s povrchovými vodami – Českomoravský 

štěrk a.s. Mokrá 
- Protokol o zkoušce odpadních vod z obce – výusť č.1 pod rybníkem a výusť č.2 k dětskému 

táboru 
- HZS Tábor – odborná příprava velitelů JSDHO – 6.4.2019 
-  Objednávka č.3/2019 na 2 ks nůžkového stanu 
- Objednávka č.2/2019 na zapůjčení a montáž parketu na dětské hřiště na akci 640 let 
Dražiček – 13.7.2019 
- Objednávka č.1/2019 na přistavení velkoobjemového kontejneru – 5.4.2019 
- HZS Tábor – odborná příprava strojníků – 30.3.2019 
- KÚ JČK, odbor ŽP – rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek chráněných 

živočichů 
- MV ČR – zpřístupňování informací občanům, kontrola aktuálnosti informačních materiálů 
- Smlouva s COMETT PLUS s.r.o.Tábor – o závazku veřejné služby v MHD na rok 2019 
 
k b.4) - p. Marešová seznámila  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 3/2019 
 
k b.5 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nákupem 2ks nůžkových stanů, bude nutno 

prověřit kompletnost dodávky (zkušební postavení stanů) 
- zastupitelstvo obce Dražičky se zabývalo organizačním zajištěním oslav  640 let od vzniku 

obce Dražičky a současně 125 let od založení MO SDH Dražičky, které se budou konat 

13.7.2019 od 14.00 hod. do 24 hod. na dětském hřišti. Na tuto akci je již zajištěna hudební 
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produkce a objednán taneční parket. Bylo dohodnuto, že občerstvení na akci zajistí obec 
vlastními silami, za pomoci místního hasičského sboru (p. Miloš Dvořák). 
- možnost převodu pozemku parc.č. 286/1 kat. území Dražičky orná půda v územním plánu 
na plochu bydlení byla postoupena na Odbor rozvoje MěÚ Tábor – Ing. Šohajová, zajistil 

starosta p. Milan Mrázek 
- bylo řešeno protékání obecního rybníka kolem přepadu, nutnost spojení se s firmou 
HOCHTIEF CZ a.s. – Ing. František Boháč (724 610 182), zajistí p. Hamr do 5.4.2019 
- pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 stanovena 

podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o  

změně  některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2003 Sb., 

k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 5 ti členná okrsková volební komise. 
 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod. Zapsal: Hamr 
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   OBEC  DRAŽIČKY    391 75   MALŠICE 
 

USNESENÍ č. 3/2019 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 28.3.2019 
 

Přítomni: Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová, Zdeněk Rukavička 
 
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 3/2019  
 
3. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby v  
    městské hromadné dopravě – dopravce Comett plus s.r.o. Tábor na rok 2019 
 
  Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 
 
4. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona  č. 

62/2003 Sb.,  o volbách do Evropského parlamentu a o  změně  některých  zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o 

volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 5 ti člennou okrskovou volební komisi pro volby do Evropského parlamentu 
konané ve dnech 24. a 25. května 2019. 
 
  Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 
 
5. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo Smlouvu o spolufinancování akce 
    „Kulturní odpoledne s důchodci“ 11.5.2019 (Smluvní strany: obce Radimovice u Želče,  
    Slapy u Tábora, Lom, Dražičky, Libějice)   
     
 Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 
 

 
 
 
 
Zápis ověřil:                                 _   
 
                     __________________ 
                                                                                                              
                                      
                                                                                                       Luděk Hamr 
                                                                                                                 místostarosta 
 
 
    


