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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 4/2022  

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 28.4.2022  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 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 31.3.2022                                

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 4/2022 

     4. Čerpání rozpočtu za 4/2022  

     5. Rozpočtové opatření č. 3/2022     

    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. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 31.3.2022  

 

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

p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová 

 

k b.3) - Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor sociálních věcí – žádost o nahlášení počtu 

opatrovanců, u nichž  obec Dražičky vykonávala k datu 31.3.2022 funkci veřejného 

opatrovníka 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí o zrušení stavby vodního díla – kopané studny na 

pozemku parc.č. 143/1 kat. území Dražičky, majitel Ing. Miroslav Švingr, Klokoty-Tábor 

- MěÚ Tábor stavební úřad – protokol o závěrečné kontrolní prohlídce, sdělení dokončení 

stavby „Rodinný dům  na pozemku parc.č. 6/11 a 8/6, st. p. 123 kat. území Dražičky“, výzva 

o přidělení čísla popisného (81), majitelka Ing. Ingrid Kopp, Smetanova 713 Tábor 

- Báňské a měřičské služby Blatná – monitorování hladin ve vybraných studních v obci 

Dražičky 25.3.2022 

- Krajský úřad Jč. kraj ČB – veřejná vyhláška – návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje 

Jihočeského kraje 

- Dr. Ivana Timová, Cvikov – žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím – podle informace SMS ČR byly předmětné žádosti 

konzultovány s MV ČR, z konzultace vyplynulo, že dosavadní podání od paní Timové a pana 

Rusa lze považovat za natolik zjevně nesmyslná, že by bylo možné uvažovat o jejich 

„založení“ a věcném nevyřizování - založeno bez odpovědi 

- Okresní soud Tábor – předvolání k  řízení o prodloužení doby omezení svéprávnosti pana 

Josefa Švihlíka a paní Hany Švihlíkové Dražičky 3, posuzovaní budou shlédnuti dne 

28.4.2022 v místě jejich bydliště 

- MěÚ Tábor stavební úřad – územní souhlas s umístěním stavby ČOV, přípojka splaškové 

kanalizace, připojení NN dmychadla, vzduchovod na pozemku parc.č. 143/3 kat. území 

Dražičky, majitelé Ladislav a Eva Formánkovi Tábor 789 
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- Celní úřad pro Jč. kraj ČB – informace o provedeném převodu finančních prostředků pro 

obec Dražičky za odvody trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF od firmy Českomoravský 

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

Slapy ve výši 33.356,70 Kč 

- Rumpold Tábor – počet odvozů tříděných odpadů od 1.1.2022 – 31.3.2022 

- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor ekonomický – oznámení o vykonání přezkoumání 

hospodaření za rok 2021, 4.5.2022 

 

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

 

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

č. 3/2022 schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) - starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo o plánované uzavírce silnice 

II/137 v obci Slapy od 1.6.2022 do 17.7.2022. Po dobu úplné uzavírky silnice II/37 v obci 

Slapy z důvodu provádění nového průtahu a chodníků, kdy nebude možné dotčeným úsekem 

projíždět, nebude  COMETT PLUS, s.r.o Tábor od 1.6.2022 do 17.7.2022 moci zajišťovat 

linku MHD č. 395030 v úseku SLAPY – DRAŽIČKY. Linka 395030 bude po celou dobu 

úplné uzavírky silnice II/37 v obci Slapy ukončena v prostoru zastávky Slapy nádraží. 

Zastávka Dražičky nebude bez náhrady obsluhována a nutné cesty si po dobu uzavírky zajistí 

obyvatelé Dražiček individuálně. Pro ty občany, kteří si nutné cesty nemohou zajistit sami, je 

po dohodě s firmou Swietelsky Tábor, která bude stavbu provádět zajištěna doprava vozidlem 

firmy Swietelsky Tábor z Dražiček do Slap v těchto spojích: Odjezdy z Dražiček  4.50 hod., 

 7.00 hod., 9.28 hod., (časy jsou orientační – bude upřesněno) 

Odpolední spoje ze Slap do Dražiček: Odjezd ze Slap ve 12.55 hod.,14.00 hod., 15.10. hod., 

16.20. hod. (časy jsou orientační – bude upřesněno) 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo objednání kontejneru na objemný a nebezpečný 

odpad v květnu 2022 – objednání zaj. p. Mrázek 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo potřebu obnovy nátěrů informačních skříní, 

laviček, kontejnerů na tříděný odpad, vrat u skladu a staré hasičské zbrojnice, dveří u 

obecního úřadu. Bylo dohodnuto tyto práce zadat natěračské firmě – zaj. p. Rukavička a p. 

Mrázek  

 
 

 

 

 

 

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

USNESENÍ č. 4/2022 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 28.4.2022 

 

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 4/2022 

 

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

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

 

 

 

  

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 

 

 

    


