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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 2/2022  

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 24.2.2022  v  19.00 hod. v úřadovně 

obecního úřadu 

 

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

Milan Mrázek 

Omluven: Zdeněk Rukavička 

Nepřítomen: Lukáš Musil 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 27.1.2022                                

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 2/2022 

     4. Čerpání rozpočtu za 2/2022      

    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. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 27.1.2022  

 

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

p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová 

 

k b.3) – Ministerstvo zemědělství ČR Praha – opatření obecné povahy – Národní plán povodí 

Labe 

- Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, územní odbor Tábor – pozvánka - odborná příprava 

velitelů JSDHO, odborná příprava strojníků JSDHO 

- EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů od 1.10.2021 – 

31.12.2021, podklady pro fakturaci odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů 

- Český statistický úřad  Brno – roční výkaz vybraných vládních institucí za rok 2021 

- Okresní soud Tábor – žádost o podání pravidelné zprávy opatrovníka za rok 2021 

- Okresní soud Tábor – oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby omezení svéprávnosti 

pana Josefa Švihlíka a paní Hany Švihlíkové Dražičky 3, žádost o předložení písemné zprávy 

ošetřujícího lékaře o duševním stavu posuzovaných 

- Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne  21.1.2018, o 

poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se Svazkem obcí mikroregionu 

Táborsko 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Domovní 

ČOV k RD na pozemku parc.č. 6/11 a 8/11 kat. území Dražičky“, majitelka Ing. Ingrid Kopp, 

Smetanova 713 Tábor, 10.3.2022 

- Destinační společnost TOULAVA, o.p.s. Tábor – dohoda o zapojení katastrálního území 

obce Dražičky do turistické oblasti TOULAVA od 1.1.2022 na dobu neurčitou 

 

k b.4) - p. Marešová seznámila  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 2/2022 
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k b.5) - starosta obce Dražičky pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce Dražičky o 

připravovaném pokračování opravy  oplocení hřbitova ve Slapech. 17.2.2022 bylo provedeno 

výběrové řízení na zhotovení západní strany oplocení, stavební práce bude provádět firma 

Petrastav Radenín s.r.o., IČO 261 03 788 za  nabídkovou cenu 1.210.217,03 Kč včetně DPH 

- zastupitelstvo obce Dražičky znovu projednalo možnost uskutečnění masopustního průvodu 

v obci. Vzhledem ke zmírnění protikovidových opatření se masopustní průvod uskuteční 

5.3.2022. Odpolední hudební produkci zajistí od 13,00hod. pan Jaroslav Mareš st. s kapelou 

za částku 4 000,-Kč. Další zajistí: zastupitelstvo (občerstvení a výzdoba) a p. Miloš Dvořák 

(traktor a vůz). Účastníkům obce bude poskytnuto občerstvení z finančních prostředků obce. 

- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce  Dražičky o provedené kontrole 

v obecním lese – byly zjištěny polomy v počtu 7 ks stromů a  6 ks stromů napadených 

kůrovcem. Bylo dohodnuto provést vytěžení stromů a prodej, pomoc se zajištěním těžby a 

prodejem stromů bude projednána s odborným lesním hospodářem firmy Vodňanského lesy  

panem  Fleischhansem – zaj. p. Mrázek  

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo možnost pomoci občanům Ukrajiny zasažených 

válečným konfliktem. Bylo dohodnuto poskytnout finanční dar ve výši 10.000,- Kč 

prostřednictvím Českého červeného kříže na nákup zdravotnického materiálu pro občany 

Ukrajiny 
 

  

 

 

 

 

 

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

USNESENÍ č. 2/2022 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 24.2.2022 

 

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

Milan Mrázek 

 

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

    určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

 Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 

 

2. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 2/2022 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne  

    21.1.2018, o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se Svazkem obcí  

    mikroregionu Táborsko. Hlavní odpovědnou osobou pro výkon úkolů pověřence je Josef  

    Volák. 

  Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo uhrazení 1/5 ceny za akci „Obnova hřbitovní zdi  

    Slapy – 2. etapa“, (západní strana), parc.č. 145/3. Stavební práce bude provádět firma  

    Petrastav Radenín s.r.o., IČO 261 03 788 za  nabídkovou cenu 1.210.217,03 Kč včetně    

    DPH          

  Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 

 

5. Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo a schválilo zapojení katastrálního území obce  

    Dražičky do turistické oblasti TOULAVA od 1.1.2022 na dobu neurčitou 

 

Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 

 

6. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši  

    10.000,- Kč na pomoc občanům Ukrajiny zasažených válečným konfliktem. Finanční dar  

    bude poukázán na Fond Humanity Českého červeného kříže, který organizuje finanční  

    sbírku na pomoc Ukrajině  na nákup zdravotnického materiálu: číslo účtu: 333999/2700,  

    variabilní symbol 1502 

 

Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 

 

 

    


