
OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE

Z Á P I S  č. 4/2019 

ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 25.4.2019  v  19.00 hod. v úřadovně
obecního úřadu

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička
Omluven: Lukáš Musil
Veřejnost: Josef Hála ml. – starosta MO SDH

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce  28.3.2019    
    2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                3. Došlá pošta za 4/2019
    4. Čerpání rozpočtu za 4/2019
    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. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce  28.3.2019 

k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Eliška Dvořáková Trochová, p. Jitka Marešová

k b.3) – Rumpold Tábor s.r.o. – oznámení termínů letního svozu  odpadů od 29.4.2019 –
pondělí sudé týdny
- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor sociálních věcí – žádost o nahlášení počtu opatrovanců, u
nichž  obec Dražičky vykonávala k datu 31.3.2019 funkci veřejného opatrovníka
-  Krajský  úřad  Jč.  kraj  ČB  odbor  ŽP  –  rozhodnutí  o  povolení  výjimky  z ochranných
podmínek rostlin a živočichů, zařazených mezi zvláště chráněné druhy
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí o povolení stavby vodního díla vrtané studny, vodovodu
a  ČOV  a  povolení   nakládání  s vodami  na  pozemcích  parc.  č.  11/4  a  11/8  kat.  území
Dražičky, majitel Martin Šonka Tábor 2856
- Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, územní odbor Tábor – pozvánka na školení starostů obcí
na přípravu mimořádné události a krizové situace a jejich řešení 14.5.2019
- Ministerstvo vnitra ČR – informace k povinnosti spolků s ohlašováním evidenčních údajů
do spolkových rejstříků vedených krajskými soudy
- MěÚ Tábor odbor ŽP – souhlas s užíváním stavby vodního díla ČOV pro RD na parc.č.
379/1 kat. území Dražičky, majitelé Martin a Petra Janů Tábor 123
- Okresní soud Tábor – žádost o podání pravidelné zprávy opatrovníka za rok 2018 
- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí a povolení nakládání s vodami na stavbu „Vrtaná studna
na pozemku parc.č.  8/7 kat.  území  Dražičky“,  majitelé  Jan a  Jaromíra  Koppovi  Tábor –
Měšice
- MěÚ Tábor stavební úřad – výzva o přidělení čísla popisného novostavbě RD na pozemku
parc.č. 379/1 kat. území Dražičky, majitelé Martin a Petra Janů Tábor 123
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- MěÚ Tábor stavební úřad – sdělení o provedení kontrolní prohlídky novostavby RD na
pozemku parc.č. 379/1 kat. území Dražičky, majitelé Martin a Petra Janů Tábor 123
-  Ministerstvo  vnitra  ČR  –  upozornění  na  změnu  pro  přístup  do  AISP  registru  práv  a
povinností od 28.5.2019
- Finanční úřad pro Jč. kraj České Budějovice – žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky – daň
z nemovitých věcí 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 Dražičky projednalo organizační zajištění kulturní akce „stavění
májky a pálení čarodějnic 30.4.2019“, občerstvení bude hrazeno z rozpočtu obce
- starosta MO SDH Dražičky pan Hála seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s organizačním
zajištěním soutěže v požárním sportu, která se bude konat 25.5.2019 v obci Dražičky. Poháry
a diplomy za umístění  jednotlivých družstev,  občerstvení  v hodnotě 100,-  Kč na jednoho
soutěžícího budou hrazeny z finančních prostředků obce
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo výši odměn za práce na dohodu. Z důvodu zvýšení
minimální  mzdy od 1.1.2019 navrženo navýšení na 100,- Kč u běžně prováděných prací,
120,- Kč práce s křovinořezem, se sekačkou
- starosta obce pan Mrázek informoval  zastupitelstvo obce o dokončení výsadby stromků
buku  v obecním  lese  na  místě  prováděné  těžby  kůrovcového  dřeva,  dále  informoval  o
provedených  zahradnických  pracích  v obci,  které  prováděla  firma  Fypas  Čenkov.  Byla
provedena výsadba nových stromků v alejích v okolí obce a úprava stávajících dřevin v obci
- člen zastupitelstva pan Janovský informoval zastupitelstvo obce o pořízení rybí násady do
obecního rybníka
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o úniku vody z obecního rybníka
okolo bezpečnostního přepadu. Bude řešeno s firmou Hochtief CZ, která prováděla opravu
hráze – zaj. p. Mrázek
-  zastupitelstvo  obce  Dražičky  projednalo  možnost  řešení  zásobení  rybníka  vodou
z kamenolomu Slapy – dotaz na technické řešení zaj. p. Mrázek
- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o potřebě odstranění a zpracování
3 ks stromů v obecním lese – bude nabídnuto občanům obce na samovýrobu – zveřejnění zaj.
p. Hamr 
- zastupitelstvo obce Dražičky se opětovně 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. Členka zastupitelstva obce paní
Eliška Dvořáková Trochová předala zastupitelstvu obce k posouzení a odsouhlasení návrhy
pozvánek, pamětního listu a plakátu na tuto akci, které připravila. Po provedených úpravách
budou společně s návrhem dárkových tašek předány k tisku – zaj. p. Dvořáková Trochová 

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

USNESENÍ č. 4/2019

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 25.4.2019

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Milan Mrázek, 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 4/2019 

3. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo výše odměn za práce na dohodu podle nařízení 
    vlády č. 273/2018 Sb., o minimální mzdě, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2019 takto:
Běžné práce (prohrnování sněhu, hrabání, zametání, natírání apod.) 100,- Kč/hod
Práce s křovinořezem, se sekačkou… 120,- Kč/hod.

Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0

Zápis ověřil:                                  

                                                                                                                                         
                                                                                                     Milan Mrázek

                                                                                                                     starosta
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