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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 7/2022  

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 28.7.2022  v  19.00 hod. v úřadovně 

obecního úřadu 

 

Přítomni: Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová, Milan Mrázek, Zdeněk 

Rukavička 

Omluveni: Lukáš Musil, Eliška Dvořáková Trochová 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 2.6.2022                                

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 6,7/2022 

     4. Čerpání rozpočtu za 6,7/2022 

     5. Rozpočtové opatření č. 6/2022    

        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. 6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 2.6.2022  

 

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

Jitka Marešová, Zdeněk Rukavička 

 

k b.3) - EKO-KOM, a.s. Praha – informace o množství vytříděných odpadů za rok 2021 a 

objem finančních prostředků, které obec obdržela od firmy EKO-KOM,a.s. – 36.203,- Kč 

 - MěÚ Tábor odbor ŽP – oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provedení 

průzkumných geologických prací „Hydrogeologický průzkumný vrt na pozemku parc. č. 

100/5 kat. území Dražičky“, žadatel Veronika Šafrová, Dražičky 2 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu „DČOV pro 

RD na parc.č. st. 84, kat. území Dražičky“, majitel Josef Hák, Kostelní 859, Praha 

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

od 18.10.2021 do 19.10.2021 ve výši 4.615,81 Kč 

MěÚ Tábor odbor ŽP –  povolení  nakládání s vodami, vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových na pozemku parc.č. 143/1 kat. území Dražičky, majitel Ing. Miroslav Švingr, 

Klokoty-Tábor 

- Státní pozemkový úřad České Budějovice – žádost o sdělení podle ust. § 6 zákona č. 

503/2012 Sb., k převodu pozemku parc.č. 216/4 kat. území Dražičky do majetku obce 

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

od 17.5.2022 do 23.5.2022 ve výši 8.342,09 Kč 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – udělení souhlasu ke stavbě s názvem „Dražičky – p. Neužil: kabel 

NN na pozemku parc.č. 145/1 a 186/11 kat. území Dražičky“ 

- MěÚ Tábor stavební úřad – územní souhlas se stavbou zahradního domku, připojení NN a 

dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 5/3, 375/56 kat. území Dražičky, žadatelé Michal a 

Eva Hofmanovi, Dražičky č.p. 78 

- Český úřad zeměměřičský a katastrální Praha – žádost o registraci subjektu do 

Vertifikačního registru digitální mapy veřejné správy 
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- Dr. Ivana Timová, Cvikov – žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím – nesmyslné podání – založeno bez odpovědi 

- MěÚ Tábor stavební úřad – žádost o součinnost při výkonu státní zprávy v oblasti zákona č. 

122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – zahájení řízení ve věci povolení změny stavby před dokončením pro 

vodní dílo s názvem „ČOV, připojení kanalizace, připojení NN, vsak na pozemcích parc.č. 

166/7, 166/9 kat. území Dražičky“, stavebník Ing. Petra Rozálie Vobrová, Strachujov 37 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – zahájení řízení ve věci povolení změny stavby před dokončením pro 

vodní dílo s názvem „Novostavba objektu pro rodinnou rekreaci na pozemku parc.č. 72 a 

143/3 kat. území Dražičky“, majitelé Ing. Eva Formánková, Ladislav Formánek, Tábor 789 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí – udělení souhlasu vodoprávního úřadu k provedení 

průzkumných geologických prací „Hydrogeologický průzkumný vrt na pozemku parc.č. 

100/5 kat. území Dražičky“, majitelka Veronika Šafrová, Dražičky 2 

Ministerstvo spravedlnosti ČR Praha – oznámení o novele zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů 

- Česká správa sociálního zabezpečení Praha – žádost o zaslání rozhodnutí o prodloužení 

doby omezení svéprávnosti p. Josefa Švihlíka, Dražičky 3  

- Rumpold Tábor – počet odvozů tříděných odpadů od 1.4.2022 – 30.6.2022 

- Geodetická kancelář Dvořáček Tábor – souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic 

pozemků parc.č. 526/15, 19/2, 18/3 kat. území Dražičky (koupě pozemků Kolářová, 

Fučíkovi) 

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

13.07.2022 – 4 l 

- Krajský úřad Jihočeský kraj České Budějovice – oznámení o zahájení přezkoumání 

hospodaření za rok 2022 – 31.10.2022 

- Obec Radimovice u Želče – smlouva o spolufinancování akce „Kulturního odpoledne pro 

seniory“ 

- MěÚ Tábor odbor ŽP – rozhodnutí povolení změny stavby před dokončením pro vodní dílo 

s názvem „ČOV, připojení kanalizace, připojení NN, vsak na pozemcích parc.č. 166/7, 166/9 

kat. území Dražičky“, stavebník Ing. Petra Rozálie Vobrová, Strachujov 37 

- MěÚ Tábor stavební úřad – územní souhlas s umístěním stavby „Novostavba RD, dešťová 

kanalizace a drenážní podmok, splašková kanalizace a jímka na vyvážení, vodovod a vrtaná 

studna, přípojka NN, fotovoltaická elektrárna a tepelné čerpadlo, zpevněné plochy a oplocení 

na pozemku parc.č. 100/1, 100/5 kat. území Dražičky“, majitelka Veronika Šafrová,    

Dražičky  2 

 

k b.4) - p. Marešová seznámila  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 6,7/2022 

 

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

č. 6/2022 schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) - starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o změně termínu obnovy 

nátěrů zařízení obce, které se bude provádět v měsíci září 2022 

 – starosta obce pan Mrázek informoval zastupitelstvo obce o vyúčtování Annenské zábavy 

23.7.2022  

 

 

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.00 hod. Zapsal: Mrázek 

 



3 

OBEC  DRAŽIČKY    391 75   MALŠICE 
 

USNESENÍ č. 7/2022 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 28.7.2022 

 

Přítomni: Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová, 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 6,7/2022 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 6/2022,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky dodatečně schválilo Smlouvu o spolufinancování akce  

    „Kulturní odpoledne s důchodci“ 18.6.2022 (Smluvní strany: obce Radimovice u Želče,  

    Slapy u Tábora, Lom, Dražičky, Libějice)   

     

 Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 

 

 

 

  

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 

 

 

    


