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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 1/2023  

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 2.2.2023 v 19.00 hod. v úřadovně obecního 

úřadu 

 

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

Mrázek, Zdeněk Rukavička 

Omluveni: Jitka Marešová 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 13/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 29.12.2022    

                2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     3. Došlá pošta za 1/2023 

     4. Čerpání rozpočtu za 1/2023 

    5. Rozpočtové opatření č. 1/2023 

    6. 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 

zápisu č. 13/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 29.12.2022  

 

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

navrženy Jiří Filip, Zdeněk Rukavička 

 

k b.3) - MěÚ Tábor – předpis odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy z ZPF, parc.č. 

100/1,100/5 

- Katastrální úřad KP Tábor – oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí 

- HZS JčKraj – odborná příprava strojníků a velitelů JSDHO 

- KÚ JčKraj – Oznámení o vykonání konečného přezkoumání hospodaření za rok 2022 

 

k b.4) - p. Mrázek seznámil přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 1/2023 

 

k b.5) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením číslo 1/2023 

schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) - inventurní komise předložila zastupitelstvu obce provedenou inventuru majetku  

obce za rok 2022 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo organizační zajištění Masopustního průvodu v obci 

18.2.2023 

- zastupitelstvo obce Dražičky projednalo výši odměn za práce na dohodu. Z důvodu zvýšení 

minimální mzdy od 1.1.2023 navrženo navýšení na 120,- Kč u běžně prováděných prací, 

140,- Kč práce s křovinořezem, se sekačkou, s motorovou pilou 

- zastupitelstvo obce projednalo připojení se k akci setkání seniorů pořádané v Radimovicích 

- zastupitelstvo obce projednalo připojení se k akci Vlajka pro Tibet  

- místostarosta informoval zastupitelstvo o těžbě kůrovcového dřeva, nákladech na těžbu a 

předpokládané ceny za prodej kulatiny 
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- zastupitelstvo obce projednalo nabídnutí zbylé dřevní hmoty v obecním lese k samotěžbě, 

bude vyhlášeno zvlášť 

- místostarosta informoval o prořezu vrby v parku, při zásahu odborné firmy proběhne i 

kontrola stromů pod kapličkou a vyhodnocení i jejich prořezu. 

- starosta informoval o přípravě studie k čištění odpadních vod a kanalizace 

 

 

 

 

 

 

 

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

USNESENÍ č. 1/2023 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY  ZE DNE 2.2.2023 

 

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

Marešová, Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička  

Omluveni: Jitka Marešová 

 

1. Zastupitelstvo obce Dražičky schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva obce  

    a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jiřího Filipa a Zdeňka Rukavičku 

 

 Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 0 

 

2. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 1/2023 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 1/2023,   

    které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

4. Zastupitelstvo 0bce Dražičky schvaluje výše odměn za práce na dohodu podle nařízení  

    vlády č. 273/2018 Sb., o minimální mzdě, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2023 takto: 

Běžné práce (prohrnování sněhu, hrabání, zametání, natírání apod.)  120,- Kč/hod 

Práce s křovinořezem, se sekačkou, s motorovou pilou….   140,- Kč/hod. 

   

 

  Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 

 

 

 

 

  

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                    Luboš Bartáček 

                                                                                                                     starosta 


