OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 8/2022

ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 24.8.2022 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
Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 7/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 28.7.2022
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta za 8/2022
4. Čerpání rozpočtu za 8/2022
5. Projednání a schválení Smlouvy o převodu majetku
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. 7/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 28.7.2022
k b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Eliška Dvořáková Trochová, p. Zdeněk Rukavička
k b.3) - Báňské a měřičské služby Blatná – monitorování hladin ve vybraných studních v obci
Dražičky 30.6.2022
- Státní pozemkový úřad ČR České Budějovice – smlouva č. 1007992247 o bezúplatném
převodu pozemku parc.č. 216/4, kat. území Dražičky od České republiky – Státního
pozemkového úřadu Praha do majetku obce Dražičky
- Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště Tábor – potvrzení o neexistenci
daňových nedoplatků obce Dražičky
- Celní úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice - potvrzení o neexistenci daňových
nedoplatků obce Dražičky
- MěÚ Tábor stavební úřad – územní souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru –
kryté stání a kryté sezení na pozemku st. p. 34, č.p. 32, kat. území Dražičky, majitel Miloslav
Hruška Tábor 2518
- OSA – Ochranný svaz pro autorská práva Praha – licenční smlouva o veřejném provozování
hudebních děl a vyměření autorského poplatku ve výši 476,14 Kč (Annenská taneční zábava
23.7.2022)
- Miloš Dvořák Dražičky 38 – oznámení termínu soukromé oslavy s hudební produkcí ve
dnech 27.8. a 28.8.2022 a žádost o udělení výjimky ke všeobecně uznávanému nočnímu klidu
- MěÚ Tábor stavební úřad – souhlas s provedením ohlášené stavby „Novostavba RD s
terasou na pozemku parc.č. 100/1, 100/5 kat. území Dražičky“, majitelka Veronika Šafrová,
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- COMETT PLUS, s.r.o. Tábor - smlouva o závazku veřejné služby v MHD na rok 2022
k b.4) - p. Mrázek seznámil přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 8/2022
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k b.5) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo Smlouvu č. 1007992247 o bezúplatném
převodu pozemku parc.č. 216/4, kat. území Dražičky od České republiky – Státního
pozemkového úřadu Praha do majetku obce Dražičky
k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo žádost pana Miloše Dvořáka, Dražičky 38 o
udělení výjimky k uznávané době nočnímu klidu mezi 22:00 hod. - 6:00 hod.ve dnech
z 27.8. – 28.8.2022, z důvodu konání rodinné oslavy
- starosta obce pan Mrázek seznámil zastupitelstvo obce o provedené opravě výtluků místních
kumunikací metodou Turbo firmou Opravex s.r.o. Nymburk. Opravena byl průjezdná
komunikace obce, bylo by potřeba provést ještě opravu komunikací mimo hlavní trasu,
navrženo provést pokračování oprav, objednání prací zaj. p. Mrázek
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo Smlouvu o zapůjčení kulturní místnosti obecního
úřadu Dražičky a klubovny SDH Dražičky za účelem provádění cvičení pro občany obce
Dražičky, nová zodpovědná osoba paní Eliška Dvořáková Trochová, Dražičky č.p. 25
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo zrušení Smlouvy o zapůjčení kulturní místnosti
obecního úřadu Dražičky a klubovny SDH Dražičky za účelem provádění cvičení pro občany
obce Dražičky s paní Lenkou Bartáčkovou, Dražičky č.p. 65 ze dne 1.4.2022
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo Smlouvu o závazku veřejné služby v městské
hromadné dopravě – dopravce Comett plus s.r.o. Tábor na rok 2022
- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění akce „rozloučení
s prázdninami“ 3.9.2017 společně s SDH Dražičky zaj. p. Bartáčková, p. Janovský

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 8/2022
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 24.8.2022
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, 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 8/2022
3. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo Smlouvu č. 1007992247 o bezúplatném převodu
pozemku parc.č. 216/4, kat. území Dražičky od České republiky – Státního pozemkového
úřadu Praha do majetku obce Dražičky a pověřuje starostu obce pana Milana Mrázka
podpisem smlouvy
Výsledek hlasování. pro: 6
proti: 0
4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo Smlouvu o zapůjčení kulturní místnosti obecního
úřadu Dražičky a klubovny SDH Dražičky za účelem provádění cvičení pro občany obce
Dražičky, zodpovědná osoba paní Eliška Dvořáková Trochová, Dražičky č.p. 25
Výsledek hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se:
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5. Zastupitelstvo obce Dražičky schvalilo zrušení Smlouvy o zapůjčení kulturní místnosti
obecního úřadu Dražičky a klubovny SDH Dražičky za účelem provádění cvičení pro
občany obce Dražičky s paní Lenkou Bartáčkovou, Dražičky č.p. 65
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0
6. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo udělení výjimky ze všeobecně uznávané doby
nočního klidu mezi 22:00 hod. - 6:00 hod. pro pana Miloše Dvořáka, Dražičky 38 ve
dnech z 27.8. – 28.8.2022, z důvodu konání rodinné oslavy
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0
7. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby v městské
hromadné dopravě – dopravce Comett plus s.r.o. Tábor na rok 2022
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0
8. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo zadání pokračování oprav místních komunikací
firmě Opravex s.r.o. Nymburk, přepokládaná cena 57.600,- Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro: 6
proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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