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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S   č. 11/2022  

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 27.10.2022 v 19.00 hod. v úřadovně 

obecního úřadu 

 

Přítomni: Luboš Bartáček, Eliška Dvořáková Trochová, Jiří Filip, Radovan Janovský, Jitka 

Marešová, Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička 

Veřejnost: Zuzana Musilová 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 9/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 22.9.2022 

a zápisu č. 10/2022 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 20.10.2022                              

     2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                3. Došlá pošta za 10/2022 

     4. Čerpání rozpočtu za 10/2022 

     5. Schválení veřejnoprávní smlouvy 

     6. Rozpočtové opatření č. 8/2022 

    7. Různé - kulturní akce do konce roku 2022  

        - návrhy investic na rok 2023 

 

 

k b.1) Zasedání zahájil starosta obce pan Bartáček 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. 9/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 22.9.2022 a zápisu č. 10/2022 z ustavujícího 

zasedání zastupitelstva obce 20.10.2022                              

 

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

navrženy pí. Jitka Marešová, pí. Eliška Dvořáková Trochová 

 

k b.3) Město Tábor, kancelář starosty – upozornění na možnost obnovy veřejnoprávní 

smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor, která končí 31.12.2022 

- MÚ Tábor, stavební úřad – rozhodnutí společného povolení – stavební úpravy č.ev.59: 

ČOV, kanalizace, studna 

 

k b.4) Pí. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 10/2022 

 

k b.5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh veřejnosprávní smlouvy s městem Tábor, týkající 

se přenesené působnosti na úseku přestupků 

 

k b.6) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením číslo 8/2022 

schválené v pravomoci starosty 
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k b.7a) Zastupitelstvo obce projednalo plán kulturních akcí do konce roku 2022. Budou 

vyvěšeny na úřední desce a webových stránkách obce: 

•  5.11.2022 - Pouštění draků 

•  11.11.2022 - Lampionový průvod a ochutnávka Svatomartinského vína 

•  12.11.2022 - Výlov obecního rybníka 

•  26.11.2022 - Vázání věnců a výroba vánočních ozdob 

•  26.11.2022 - Rozsvícení vánočního stromku 

•  5.12.2022 - Mikulášská nadílka 

•  24.12.2022 - Zpívání u vánočního stromku 

 

k b.7b) Zastupitelstvo obce projednalo potřebu sestavení rozpočtového výhledu na roky 

2023-2026 a možné investiční akce na rok 2023, které se objeví v návrhu rozpočtu příštího 

roku. 

k b.7c) Starosta obce informoval o záměru zakoupení většího vánočního stromku, aby jej  

bylo možné již v tomto roce ozdobit. Bylo doporučeno Zahradnictví u D3. 

k b.7d) Místostarosta obce informoval o záměru dosazení 150 buků do obecního lesa. Nákup 

a výsadbu zajistí pan Fojt. Zároveň místostarosta informoval o potřebě revitalizace vrby 

v parku pod rybníkem, úpravu provede odborná firma. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.10 hod. Zapsal: Bartáček 
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OBEC  DRAŽIČKY    391 75   MALŠICE 
 

USNESENÍ č. 11/2022 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 27.10.2022 

 

Přítomni: Luboš Bartáček, Eliška Dvořáková Trochová, Jiří Filip, Radovan Janovský, Jitka 

Marešová, Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička  

 

1. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva obce,  

    a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce pí. Elišku Dvořákovou Trochovou        

    a pí. Jitku Marešovou 

 

 Výsledek hlasování. pro: 7 proti: 0 

 

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 10/2022 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na  

    úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Dražičky nadále není schopna svými 

    orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit. 

 

  Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 8/2022, 

které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                    Luboš Bartáček 

                                                                                                                     starosta 

 

 

    


