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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 5/2019  

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 23.5.2019  v  19.00 hod. v úřadovně  

obecního úřadu 

 

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

Milan Mrázek, Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička 

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

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 25. 4. 2019                                

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 5/2019 

     4. Čerpání rozpočtu za 5/2019 

     5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 

    6. 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. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce  25.4.2019  

 

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

p. Eliška Dvořáková Trochová, p. Jitka Marešová 

 

k b.3) - MěÚ Tábor stavební úřad – společný územní souhlas a souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru pro stavbu RD na pozemcích parc.č.  6/8, 8/7, kat. území 

Dražičky“, majitelé Jan a Jaromíra Koppovi Tábor – Měšice 

- Spolek Tábornický Táborák Tábor - žádost o vyjádření souhlasu s konáním letního  

dětského tábora v katastru obce Dražičky  od 1.7.2019 do 20.8.2019 – není námitek, pouze 

upozornit na dodržování nočního klidu v obci 

- EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů od 1.1.2019 – 

31.3.2019, podklady pro fakturaci odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů 

- Obvodní báňský úřad Plzeň – informace o celkovém výnosu úhrady/zálohy úhrady 

z vydobytých nerostů od 21.4.2019 do 30.4.2019  

- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2018 

- MěÚ Tábor stavební úřad – souhlas s provedením ohlášené stavby RD na pozemcích parc.č. 

11/4, 11/8 kat. území Dražičky, majitel Martin Šonka Tábor 2856 

 

k b.4) - p. Marešová seznámila  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 5/2019 

 

k b.5) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Dražičky s rozpočtovým opatřením          

č. 1/2019 schválené v pravomoci starosty 
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k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo ve spolupráci se Spolkem „Zelená 

Dražičkám“ organizační zajištění oslavy dětského dne 1.6.2019, občerstvení bude poskytnuto 

z finančních prostředků obce. Dále byl projednán návrh zástupců Spolku Zelená Dražičkám 

na promítání sestřihu historických filmů a fotografií na oslavách 640 let založení obce 

Dražičky 13.7.2019 – zastupitelstvo obce Dražičky s tímto návrhem  souhlasí, přípravu zaj. 

Spolek Zelená Dražičkám, zapůjčení promítací techniky  v částce 5.000,- Kč uhradí obec 

Dražičky. Starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o zajištění kulturního 

programu na oslavy založení obce – hudební produkce B Quintet, ukázka country tanců, 

vystoupení Malšických mažoretek  

- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitele o připravovaném projektu obce Dražice, 

který se týká vybudování lávky pro pěší přes řeku Lužnici u Matoušovského mlýna. Protože 

katastr obce Dražičky navazuje na tuto plánovanou lávku, byla projednána se starostou obce 

Dražičky možnost spolupráce a financování této akce. Prostřednictvím MAS  Krajina srdce 

bude podána žádost o dotaci, obec Dražice zajistí projekt s předpokládanými finančními 

náklady 

- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o pokračujícím úniku vody 

z obecního rybníka okolo bezpečnostního přepadu po provedené výspravě panelů. Bude 

vypracována písemná reklamace na zhotovení bezpečnostního přepadu, který prováděla firma 

Hochtief CZ – zaj. p. Mrázek 

- členové SDH Dražičky zabudovali k lípě v parku u kapličky, která byla zasazena k 100. 

výročí založení Československé republiky kámen, na který bude zhotovena a osazena deska 

z mosazi s nápisem důvodu vysazení lípy. Desku zhotoví firma Rudi Tábor – cena 3.500,- Kč 

+ DPH, zaj. p. Mrázek,  p. Janovský 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu výměny řetězové houpačky s prolézačkou 

na dětském hřišti, která je ve špatném technickém stavu. Návrh na novou houpačku zaj. p. 

Marešová, p. Dvořáková Trochová 

- člen zastupitelstva obce pan Musil upozornil na špatný stav hlavní silnice ze Slap do 

Dražiček, termín provedení opravy zjistí se Správou a údržbou silnic Tábor p. Mrázek 

 

 

 

 

  

 

 

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

USNESENÍ č. 5/2019 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 23.5.2019 

 

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

Milan Mrázek, Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička 

 

1. Zastupitelstvo obce Dražičky  schválilo navržený program zasedání zastupitelstva obce,  

    určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

 Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 

 

2. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 4/2019 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 1/2019,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 

 

 

    


