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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 6/2019  

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 27.6.2019  v  19.00 hod. v úřadovně  

obecního úřadu 

 

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Jitka Marešová, Milan Mrázek, 

Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička 

Omluven: Radovan Janovský 

Veřejnost: za  Spolek Zelená Dražičkám p. Šimáková 

 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č.5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce  23.5.2019                                

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 6/2019 

     4. Čerpání rozpočtu za 6/2019 

    5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 a Zprávy o výsledku  

                   přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2018  

     6. Projednání a schválení  účetní závěrky obce Dražičky za rok  2018 

      7. Organizační zajištění oslav 640 let obce Dražičky a 125 SDH Dražičky 

     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. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce  23.5.2019  

 

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

p. Eliška Dvořáková Trochová, p. Jitka Marešová 

 

k b.3) - Krajský úřad Jihočeský kraj ČB – protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti 

týkající se ověřování listin a podpisů 

- obec Radimovice u Želče – smlouva o spolufinancování akce „Kulturní odpoledne 

s důchodci“  

- Ministerstvo ŽP ČR – žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se stanoví postup pro 

usmrcování kormorána velkého 

- EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů v roce 2018 a přehled 

finančních prostředků, které obec obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. 

- Obvodní báňský úřad Plzeň – informace o celkovém výnosu úhrady z dobývacího prostoru 

od 21.5.2019 – 28.5.2019 

- MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na vydání 

povolení  stavby skladu na zahradní nářadí  st. p. 105, parc.č. 228/1, 229/2 kat. území 

Dražičky, majitel  Radovan Janovský Dražičky 45 

- Ministerstvo spravedlnosti ČR – upozornění na podávání oznámení  veřejnými funkcionáři 

podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů do 30.6.2019 

- Krajský úřad Jihočeský kraj ČB odbor ŽP – rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných 

podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů 
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k b.4) - p. Marešová seznámila  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 6/2019 

 

k b.5)  - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo závěrečný účet obce Dražičky za rok 2018 a 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2018 

 

k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo účetní závěrku  obce Dražičky za rok 2018 

 

k b.7) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění oslav 640 let obce 

Dražičky a 125 let SDH Dražičky v termínu 13.7.2019. Projednáno  poskytnutí finančních 

darů za kulturní vystoupení při oslavách – viz usnesení  

 

k b.8) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh starosty obce na poskytnutí finančního 

daru pro  Elišku Dvořákovou Trochovou,  Dražičky  25 ve výši 1.500,- Kč  za provedení 

grafických návrhů pamětního listu, pozvánek a plakátů k 640 výročí založení obce Dražičky a 

125 SDH Dražičky 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu odstranění 3 ks padlých stromů v obecním 

lese cca 2m3. Stanovena cena 200,- Kč/pr.m, práce provede p. Petr Hák 

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

z obecního rybníka okolo bezpečnostního přepadu rybníka pracovníky firmy Hochtief CZ. 

Únik vody se podařilo zabezpečit zajílováním okolo trubky, z toho důvodu nebyla zatím 

poslána písemná reklamace. Po zkušební době bude povrch okolo přepadu zabetonován. Dne 

23.6. provedli členové SDH Dražičky a pan Hamr vytrhání části rákosí v přední části rybníka. 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrhy na pořízení nové houpačky na dětské hřiště, 

z důvodu delší životnosti bylo rozhodnuto objednat houpačku s kovovou konstrukcí  

 

  

 

 

 

 

 

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

USNESENÍ č. 6/2019 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 27.6.2019 

 

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, 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: 6 proti: 0 

 

2. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 6/2019 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo Závěrečný účet obce Dražičky za rok 2018 

    a protokol zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok  2018 

    ze dne 16.5.2019, a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce v roce 2018 bez 

    výhrad   

 

 Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 0 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky  schválilo  účetní závěrku obce  Dražičky za  rok  2018 

 

 Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 0 

 

5.  Zastupitelstvo obce Dražičky  schválilo poskytnutí finančních darů za kulturní  yystoupení  

     při oslavách 640 let založení obce Dražičky a 125 let SDH Dražičky 13.7.2019: 

 hudební produkce B Quintett – Pavel Vokůrka Ševětín             17.000,- Kč 

 taneční vystoupení country tance  - Lenka Kosobudová Tábor                      2.000,- Kč 

 taneční vystoupení Malšické Mažoretky – Alena Marešová Bečice 65          2.500,- Kč  

 

 Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

6. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo poskytnutí finančního daru pro  Elišku 

    Dvořákovou Trochovou,  Dražičky  25 ve výši 1.500,- Kč  za provedení grafických návrhů 

    pamětního listu, pozvánek a plakátů k 640 výročí založení obce Dražičky a 125 SDH  

    Dražičky 

 

 Výsledek hlasování: pro: 4 zdržel se hlasování: 2  

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 

 


