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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 3/2022  

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 31.3.2022  v  19.00 hod. v úřadovně 

obecního úřadu 

 

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Jitka Marešová, Milan Mrázek, Lukáš Musil, Zdeněk 

Rukavička 

Omluveni: Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský 

Veřejnost: Lenka Bartáčková 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 2/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 24.2.2022                                

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 3/2022 

     4. Čerpání rozpočtu za 3/2022  

     5. Rozpočtové opatření č. 2/2022     

    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. 2/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 24.2.2022  

 

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

p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová 

 

k b.3) – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště České Budějovice – 

žádost o připomínky k návrhu změny stávající lokality CZ0310033 – Údolí Lužnice a 

Vlásenického potoka 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení 

odstranění stavby vodního díla – kopané studny na pozemku parc.č. 143/1 kat. území 

Dražičky, majitel Ing. Miroslav Švingr, Klokoty-Tábor 

- Katastrální úřad pro Jč. kraj, kat. pracoviště Tábor – vyrozumění o provedeném vkladu do 

KN podle Smlouvy o zřízení věcného břemene č. TA-014330064986/001-FIA – parc.č. 

354/2, 536/3, 6/2, 6/5 – vlastník obec Dražičky 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – předpis odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF firmě 

Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá – stavba severní části a II. etapy jižní části ochranného valu  

kamenolomu Slapy  

- Katastrální úřad pro Jč. kraj, kat. pracoviště Tábor - povolení vkladu vzniku věcného 

břemene a stezky přes služebnou parcelu 112/15 k nemovitosti parc.č. 100/1 kat. území 

Dražičky, majitelé Veronika Šafrová, Dražičky č.p. 2 a David Neužil, Čenkov 74 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – souhlas s užíváním stavby „Domovní ČOV k RD na pozemku 

parc.č. 6/11 a 8/6 kat. území Dražičky“, majitelka Ing. Ingrid Kopp, Smetanova 713 Tábor, 

10.3.2022 

- MUDr. Vaňačová, Tábor – zpráva o duševním stavu - Hana Švihlíková, Josef  Švihlík, 

Dražičky č.p. 3 

- Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – protokoly o zkoušce odpadních vod z obce 

Dražičky 
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- Černohlávek Group s.r.o. Církvice – potvrzení o převzetí použitého rostlinného oleje 

22.03.2022 – 19 l 

- Obec Dražičky – žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – 1 ks jedle 

douglaska na pozemku parc.č. 138 kat. území Dražičky 

  

k b.4) - p. Marešová seznámila  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 3/2022 

 

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

č. 2/2022 schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo požadavek místních občanek na zapůjčování 

kulturní místnosti obecního úřadu na  cvičení. Odsouhlaseno bez stanovení nájmu a nákladů 

za elektrickou energii. Vypracování smlouvy o užívání zaj. p. Mrázek 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu poražení poškozeného a nahnilého stromu 

jedle – douglaska v parku pod rybníkem, parc.č. 138 kat. území Dražičky, který sloužil jako 

vánoční strom. Současně bude poražen 1 ks strom jedle douglaska, který má obvod kmene 

měřený ve výšce 130 cm 65 cm a není proto na něj vydávat povolení k pokácení. Místo 

bývalého vánočního stromu bude vysazen nový strom, práce provede zahradnická firma 

Krátký Čenkov 

- starosta obce pan Mrázek seznámil zastupitelstvo obce s potřebou likvidace větví, které 

ukládají občané obce v severní části od obce. Možnost štěpkování, případně objednání prací 

prověří p. Mrázek s ZS Slapy 

- starosta obce pan Mrázek seznámil zastupitelstvo obce s plánovanou uzavírkou silnice 

z obce Slapy do Malšic z důvodu zhotovení nového asfaltového povrchu. Práce budou 

prováděny od 2.5.2022 do 31.5.2022. Průjezd pro občany obce Dražičky od obce Slapy bude 

umožněn, do Malšic bude nutné použít objízdnou trasu 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu provedení oprav prasklin a výtluků 

místních komunikací v obci. Starosta obce pan Mrázek předložil dvě cenové nabídky na tyto 

práce od firem Opravex s.r.o. Nymburk a Vialit Soběslav s.r.o. Výhodnější cenu za provedení 

oprav nabídla firma Opravex s.r.o. Nymburk. Starosta obce pan Mrázek zajistí ještě upřesnění 

cen za jednotlivé práce a materiál 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu provedení výměny opotřebovaných desek 

na stolní tenis na dětském hřišti, objednání prací zajistí p. Mrázek 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo možnost zajištění kulturní akce „stavění májky a 

pálení čarodějnic 30.4.2022“, zajištění této akce bude projednáno s  SDH Dražičky, 

občerstvení bude hrazeno z rozpočtu obce 

 

 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod. Zapsal: Mrázek 

 

 

 

 

 

 

 



3 

OBEC  DRAŽIČKY    391 75   MALŠICE 
 

USNESENÍ č. 3/2022 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 31.3.2022 

 

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, 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: 5 proti: 0 

 

2. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 3/2022 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 2/2022,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo zapůjčení kulturní místnosti obecního úřadu pro  

    cvičení místních občanek bez stanovení nájmu a nákladů na elektrickou energii 

 

  Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 

 

5. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo pokácení 1 ks poškozeného stromu jedle –  

    douglaska na pozemku parc.č. 138 kat. území Dražičky 

 

  Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 

 

6. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo zadání oprav místních komunikací firmě Opravex  

    s.r.o. Nymburk, přepokládaná cena 63.600,- Kč bez DPH 

 

  Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 1 

 

 

 

 

  

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 

 

 

    


