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OBEC DRAŽIČKY   391 75  MALŠICE 

 

Z Á P I S  č. 2/2023  

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 23.2.2023 v 19.00 hod. v úřadovně OÚ 

 

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

Marešová, Milan Mrázek, Zdeněk Rukavička 

 

Program: 1. Zahájení a kontrola zápisu č. 1/2023 ze zasedání zastupitelstva obce 2.2.2023    

                2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     3. Došlá pošta za 2/2023 

     4. Čerpání rozpočtu za 2/2023 

     5. Rozpočtové opatření č. 2/2023 

    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. 1/2023 ze zasedání zastupitelstva obce 2.2.2023  

 

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

navrženy Eliška Dvořáková Trochová, Jitka Marešová 

 

k b.3) – MěÚ Tábor – sdělení o ukončení stavby pro rodinnou rekreaci st. parcela 556 

- PČR dop.inspektorát – souhlas ke zvláštnímu užívání místní komunikace 

- MěÚ Tábor – výzva k přidělení evid. čísla st. parcela 72 

- Báňské služby Blatná – protokol monitorování hladin vody ve studních 

 

k b.4) - p. Marešová seznámila  přítomné s příjmy a výdaji obce Dražičky za měsíc 2/2023 

 

k b.5) - Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením číslo 2/2023 

schválené v pravomoci starosty 

 

k b.6) -  zastupitelstvo obce projednalo zajištění dětského karnevalu. 

- starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledky revize katastru nemovitostí 

a s následnými kroky k nápravě zjištěných nedostatků 

- zastupitelstvo projednalo uspořádání veřejného setkání s občany 

- starosta informoval zastupitelstvo o zájemci na zajištění letního provozu hřiště 

- místostarosta informoval zastupitelstvo o výsledku prořezu dřevin v parku, úklid byl 

zajištěn členy SDH Dražičky 

- pan Janovský informoval zastupitelstvo o konání hasičského plesu a výběru cen do 

tomboly 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21.40 hod. Zapsal: Bartáček 
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OBEC DRAŽIČKY    391 75   MALŠICE 
 

USNESENÍ č. 2/2023 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 23.2.2023 

 

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 2/2023 

 

3. Zastupitelstvo obce Dražičky bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 2/2023, 

které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zápis ověřil:                                   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                    Luboš Bartáček 

                                                                                                                     starosta 


