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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 13/2022  

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 29.12.2022  v  19.00 hod. v úřadovně 

obecního úřadu 

 

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

Marešová, Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 12/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 24.11.2022    

                2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     3. Došlá pošta za 12/2022 

     4. Čerpání rozpočtu za 12/2022 

                5. Rozpočtové opatření č. 10/2022  

                6. Schválení rozpočtu obce na rok 2023 

                7. Schválení střednědobého výhledu obce na období 2023 – 2025 

                8. Plán inventury k provedení inventarizace majetku obce pro rok 2022 

                9. Schválení Smlouvy o spolupráci s obcí Slapy při přípravě a realizaci stavby    

                    rekonstrukce hřbitovní zdi ve Slapech 

  10. Různé 

 

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. 12/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 24.11.2022  

 

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

navrženy Eliška Dvořáková Trochová, Jitka Marešová 

 

k b.3) – KÚ JčK – souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – přestupky s Městem Tábor 

- MěÚ Tábor stavební – územní rozhodnutí kabel NN – parc. č. 145/1, 186/11 

- KÚ JčK – rozhodnutí povolení výjimky – chráněné druhy živočichů 

- žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu, č.p.71 

- obec Slapy – Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci hřbitovní zdi 

 

k b.4) - p. Marešová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 12/2022 

 

k b.5) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením číslo 10/2022 

schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) - zastupitelstvo obce Dražičky projednalo rozpočet obce Dražičky na rok 2023 

 

k b.7) - zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého výhledu obce na období 2023–

2025 

 

k b.8) - starosta obce seznámil zastupitelstvo obce o vydání Plánu inventur k provedení řádné 

inventarizace majetku obce Dražičky za rok 2022. Fyzická a účetní inventura bude provedena 

v termínu 5.1. – 6.1.2023. Dále jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda: Zdeněk 

Rukavička, členové: Milan Mrázek, Jitka Marešová 

 

k b.9) - zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o spolupráci s obcí Slapy při přípravě a 

realizaci stavby rekonstrukce hřbitovní zdi ve Slapech  
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k b.10)  

- zastupitelstvo vzalo na vědomí navrhnuté termíny zasedání, které se budou konat 

vždy poslední čtvrtek v měsíci. 

- zastupitelstvo projednalo návrh kulturních akcí na rok 2023 

- místostarosta informoval o vývoji výměny a opravy topného systému a zajištění 

obědů po ukončení činnosti restaurace v Čenkově u opatrovanců 

- místostarosta informoval o dosazení zbytku buků v obecním lese. Vytěžení 

kůrovcových a padlých stromů z obecního lesa bude realizováno až v roce 2023. 

- zastupitelstvo projednalo návrh peněžitých darů pro občany za vedení kroniky obce, 

kulturní činnost oslav výročí občanů a přípravu darů 

- starosta informoval o posunutí termínu svozu komunálního odpadu na úterý 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.30 hod. Zapsal: Bartáček 
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OBEC DRAŽIČKY    391 75   MALŠICE 
 

USNESENÍ č. 13/2022 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 29.12.2022 

 

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 Elišku Dvořákovou Trochovou         

    a Jitku Marešovou 

 Výsledek hlasování. pro: 7 proti: 0 

 

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 12/2022 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 10/2022,   

    které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

4. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje rozpočet obce Dražičky na rok 2023 jako  

    schodkový. Příjmy ve výši: 3 091 000,00 Kč   Výdaje ve výši: 5 746 592,00 Kč 

    Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let. 

  Výsledek hlasování. pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

5. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje střednědobý výhled obce na období 2023 – 2025 

  Výsledek hlasování: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

6. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Slapy u  

    Tábora, Dražičky, Libějice a Radimovice u Želče při přípravě a realizaci stavby a  

    financování rekonstrukce hřbitovní zdi, která je součástí pozemkové parcely p.č. 145/3,  

    ostatní plocha, pohřebiště o výměře 2933 m2 v k. ú. Slapy u Tábora  

 Výsledek hlasování: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0  

 

7. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje peněžitý dar ve výši 5000,- Kč za vedení kroniky 

  Výsledek hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 

 

8. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje peněžitý dar ve výši 3000,- Kč za zajištění  

    přípravy kulturních akcí a výročí občanů  

  Výsledek hlasování: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

9. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje peněžitý dar ve výši 2000,- Kč za účast a přípravu  

    darů při výročí občanů 

  Výsledek hlasování: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                    Luboš Bartáček 

                                                                                                                     starosta   


