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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 9/2022  

 
ze zasedání  zastupitelstva obce Dražičky ze dne 22.9.2022  v  19.00 hod. v úřadovně 

obecního úřadu 

 

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová, 

Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička 

Omluven: Lukáš Musil 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 8/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 24.8.2022                                

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 9/2022 

     4. Čerpání rozpočtu za 9/2022 

     5. Rozpočtové opatření č. 7/2022   

        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. 8/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 24.8.2022  

 

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

p. Jitka Marešová, p. Eliška Dvořáková Trochová 

 

k b.3) -  MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby 

„Kabel NN p. Neužil, Dražičky č.st. 1030072967 na pozemcích parc.č. 145/1, 186/11 kat. 

území Dražičky“ 

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

08.09.2022 – 13 l 

- Miloslav Hruška Tábor 2518 – majitel č.p. 32 Dražičky – žádost o vyčištění kanalizačního 

potrubí z důvodu zanesení štěrkem v parku u kapličky parc.č. 524/1 kat. území Dražičky 

- Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, kat. pracoviště Tábor – oznámení o zahájení řízení 

bezúplatného převodu pozemku parc.č. 216/4 kat. území Dražičky od Státního pozemkového 

úřadu Praha do majetku obce Dražičky 

- AQUA SERVIS KZ, s.r.o. Třeboň – oznámení o provádění průzkumného vrtu parc. č. 

100/5, kat. území Dražičky, zadavatel Veronika Šafrová, Dražičky 2 

- MěÚ Tábor stavební úřad – oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na 

stavbu: Stavební úpravy, přístavba a nástavba chaty č.ev. 59 v Dražičkách, splašková 

kanalizace, ČOV, dešťová kanalizace, vrtaná studna, vodovod, tepelné čerpadlo, rozvody 

elektro na pozemku parc.č. 91, 143/1, 144/1, 144/2, 144/3 kat. území Dražičky, majitel Ing. 

Miroslav Švingr, Kamelova 3270, Praha 

 

k b.4) - p. Marešová seznámila  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 9/2022 

 

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

č. 7/2022 schválené v pravomoci starosty 
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k b.6) – starosta obce pan Mrázek seznámil zastupitelstvo obce s požadavkem člena 

zastupitelstva obce pana Musila o zpoplatnění za uložení dřevní hmoty od firmy 

Vodňanského lesy, s.r.o. Praha na pozemku obce Dražičky parc.č. 263/1 a 270/2 kat. území 

Dražičky a uvedení pozemků do původního stavu. Dřevní hmota na pozemku parc.č. 270/2 je 

již odvezena, na pozemku parc.č. 263/1 je ještě cca 10 ks dřevní kulatiny dubu, která bude 

odvezena. Firma Vodňanského lesy s.r.o. Praha   po všechny minulé roky, kdy se prováděla 

těžba v obecním lese zařizovala obci Dražičky vytěžování dřevní hmoty a následný prodej. 

Tyto služby prováděla bezplatně a tak zastupitelstvo obce nepovažuje za vhodné požadovat 

nějakou finanční náhradu za dočasné uložení dřeva na pozemku obce, který stejně slouží jako 

manipulační prostor a je zatím nevyužitý. Po odvozu dřeva nevzniknou žádné škody na 

pozemku. 

- starosta obce pan Mrázek seznámil členy zastupitelstva o několika ulomených větví na kraji 

obecního lesa u louky po prováděném vyvážení dřevní hmoty po těžbě v lese firmou 

Vodňanského lesy s.r.o. Zpracování větví provede p. Mrázek 

- starosta obce pan Mrázek seznámil zastupitelstvo obce o potřebě nové výsadby za uschlé 4 

ks dubů na pozemku parc.č. 26/1 a 377/28 kat. území Dražičky u Hořejšího rybníka, obj. 

zajistí p. Mrázek  

- zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Hrušky o vyčištění kanalizačního potrubí 

z důvodu zanesení štěrkem v parku u kapličky parc.č. 524/1 kat. území Dražičky, objednání 

zaj. p. Mrázek 

  - závěrem zasedání poděkoval starosta obce pan Mrázek zastupitelům za spolupráci 

v uplynulém volebním období 

 

 

 

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

USNESENÍ č. 9/2022 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 22.9.2022 

 

Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, 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: 6 proti: 0 

 

2. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 9/2022 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky  bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 7/2022,  

    které je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 

 

 

 

 

  

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                      Milan Mrázek 

                                                                                                                     starosta 

 

 

    


