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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 5/2022  

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 26.5.2022  v  19.00 hod. v úřadovně 

obecního úřadu 

 

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Milan Mrázek, 

Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička 

Omluveni: Jitka Marešová 

Veřejnost: Lenka Bartáčková – členka kulturní komise při Ob.Ú. Dražičky 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 28.4.2022                                

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 5/2022 

     4. Čerpání rozpočtu za 5/2022 

     5. Rozpočtové opatření č. 4/2022    

     6. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2021 a Zprávy o výsledku  

                    přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2021 

     7. Projednání a schválení  účetní závěrky obce Dražičky za rok  2021  

     8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro období 2022-2026     

        9. 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. 

Přivítal členku kulturní komise při obecním úřadu Dražičky paní Lenku Bartáčkovou, 

z časových důvodů upřednostnil bod programu projednání oslavy dětského dne a vyzval ji 

k přednesení návrhu zajištění oslavy dětského dne 4.6.2022. Program oslavy dětského dne 

bude zveřejněn na plakátech a bude zaslán e-mailem. Při projednávání jednotlivých bodů 

programu došlo k dotazům na konkrétní průběh akce ze strany zastupitelů, při kterém došlo 

k výměně názorů mezi zúčastněnými. Následně člen zastupitelstva pan Musil odešel ze 

zasedání zastupitelstva obce. Občerstvení a nákup dárkových předmětů bude poskytnut 

z finančních prostředků obce. Dále paní Bartáčková informovala zastupitelstvo obce o 

poskytnutí sponzorského daru ZOO Tábor – Větrovy ve výši 3.000,- Kč, tuto částku obdržela 

od obce Dražičky za zajišťování kulturních akcí a blahopřání k životním výročím občanů 

obce v měsíci prosinci 2021. Tento sponzorský dar je zveřejněn  v ZOO Tábor – Větrovy na 

tabuli sponzorů u vstupu do areálu, na kterém jsou uvedeny jako sponzoři Tygra ussurijského 

Děti z Dražiček. Dále ZOO Tábor – Větrovy poskytne zdarma vstupné pro děti z obce 

Dražičky v počtu 40 návštěvníků. Po projednání tohoto bodu programu starosta obce pan 

Mrázek seznámil s programem zasedání, který byl následně schválen. Dále provedl kontrolu 

zápisu  č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 28.4.2022  

 

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

p. Zdeněk Rukavička, p. Eliška Dvořáková Trochová 

 

k b.3) - Revize hřišť info Kutná Hora – protokol o provedení revize zařízení dětského hřiště 

26.4.2022 – zařízení hřiště bez závad 

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

od 20.4.2022 do 25.4.2022 ve výši 22.361,11 Kč  
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- Krajský úřad Jč. kraj ČB odbor ekonomický – prohlášení kontrolované osoby o seznámení 

s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2021 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení k nakládání 

s vodami, udělení souhlasu ke stavbě „Stavební úpravy, přístavba a nástavba chaty“, povolení 

ke stavbě „Vrtaná studna“, povolení odběru podzemních vod, vše na pozemku parc.č. 143/1 

kat. území Dražičky, majitel Ing. Miroslav Švingr, Klokoty-Tábor 

- Základní škola Malšice – oznámení o přijetí k povinné školní docházce do ZŠ Malšice – 

Erazim Dvořák, Dražičky 25 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – zahájení společného územního a stavebního řízení o vydání 

povolení na stavbu „DČOV pro RD na parc.č. st. 84, kat. území Dražičky“, majitel Josef Hák, 

Kostelní 859, Praha 

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

dětského tábora v katastru obce Dražičky  od 1.7.2022 do 10.8.2022 – není námitek, pouze 

upozornit na dodržování nočního klidu v obci 

- Okresní soud Tábor – rozsudky o prodloužení doby omezení svéprávnosti a o opatrovnictví 

pana Josefa Švihlíka, Dražičky 3 a paní Hany Švihlíkové, Dražičky 3 

- EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů od 1.1.2022 – 

31.3.2022, podklady pro fakturaci odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů 

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

12.05.2022 – 13 l 

- MěÚ Tábor odbor rozvoje – oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu 

Malšice 

 

k b.4) - p. Mrázek seznámil  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 5/2022 

 

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

č. 4/2022 schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo Závěrečný účet obce Dražičky za rok 2021 a 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok 2021 

 

k b.7) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo účetní závěrku  obce Dražičky za rok 2021 

 

k b.8) starosta obce pan Mrázek seznámil přítomné zastupitele s povinností stanovit počet 

členů zastupitelstva obce pro další volební období. Obec Dražičky spadá při počtu 174 

registrovaných obyvatel do kategorie do 500 obyvatel, kde je stanovený rozsah počtu členů 

zastupitelstva 5  - 15. Starosta obce navrhl pro další čtyřleté volební období ponechat 

stávající počet členů zastupitelstva obce. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit 

se přítomným členům zastupitelstva obce. 
 

k b.9) - starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce, že se podle vyjádření 

ředitele oblasti firmy Swietelsky s.r.o pana Sochůrka dosud nepodařilo zajistit náhradní 

dopravu pro občany Dražiček po dobu uzavírky silnice II/137 v obci Slapy od 1.6.2022 do 

17.7.2022  

- starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o objednání obnovy nátěrů 

zařízení obce, které se bude provádět v měsíci červnu 2022 

 

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

USNESENÍ č. 5/2022 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 26.5.2022 

 

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Milan Mrázek,  

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 5/2022 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 4/2022,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo Závěrečný účet obce Dražičky za rok 2021 

    a protokol Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky za rok  2021 

    ze dne 5.5.2022, a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce v roce 2021 bez  

    výhrad.  

  Výsledek hlasování. pro: 5 proti: 0 

 

5. Zastupitelstvo obce Dražičky  schválilo  účetní závěrku obce  Dražičky za  rok  2021 

 

 Výsledek hlasování. pro: 5 proti: 0 

 

6. Zastupitelstvo obce Dražičky stanovuje na základě ustanovení § 67 a § 68 zákona číslo  

    128/2000 Sb., o obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro  

    volební období 2022 – 2026 počet členů zastupitelstva obce Dražičky na  7 členů 

 

 Výsledek hlasování. pro: 5 proti: 0 

   

 

  

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 

 

 

    


