
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 07. 11. 2017 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Petr Domín, Petr Machovec, 

Mgr. Hana Patrasová, Jana Smolíková, ing. Zdeněk Švejda  

Hosté: p. Hykyš  

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele:  

2) Věcné břemeno p. č. 629/1 

3) Věcné břemeno p. č. 642 

4) Žádost o finanční dar  

5) Smlouva na zimní údržbu místních komunikací 

6) Vodovod Švihov  

7) Inventarizace k 31. 12. 2017  

8) Finanční a kontrolní výbor  

9) Rozpočtové opatření č. 9 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 51/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli Mgr. Hanu 

Patrasovou a Janu Smolíkovu 

 

2) Věcné břemeno – el. přípojka pro stavbu na pozemku p. č. 507/1, k. ú. Švihov u Lažišť  

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 52/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí a pověřují starostu 

obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na pozemku p. č. 629/1 v k. ú. 

Švihov u Lažišť. 

 

3) Věcné břemeno – el. přípojka pro stavbu na pozemku p. č.424/7, k. ú. Švihov u Lažišť  

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 53/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí a pověřují starostu 

obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na pozemku p. č. 642 v k. ú. 

Švihov u Lažišť. 

 

4) Provozovatel pojízdné prodejny zaslal žádost o finanční dar ve výši 10.000,00 Kč 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 54/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje finanční dar  

ve výši 10.000,00 Kč pro provozovatele pojízdné prodejny. 

 

 

5) Zimní údržba místních komunikací 2017/2018 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 



Usnesení 55/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování a pověřuje starostu obce 

k podpisu smlouvy o zimní údržbě místních komunikací v ceně 600,00 Kč bez DPH / 1 hod. 

 

6) Z důvodu nedostatku vody starosta obce navrhuje údržbu (prohloubení, vyčištění popř. drobné 

opravy) zdroje vodovodu Švihov v ceně cca do 30.000,00 Kč. 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 56/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje údržbu 

(prohloubení, vyčištění popř. drobné opravy) zdroje vodovodu Švihov v ceně cca do 

30.000,00 Kč. 

 

7) Plán inventur 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 57/2017: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje za předsedu inventarizační 

komise Mgr. Hanu Patrasovou a za členy inventarizační komise pana Petra Machovce a ing. 

Zdeňka Švejdu. Termín zahájení inventur 1. 12. 2017 a termín ukončení 31. 1. 2018. 

 

8) Finanční a kontrolní výbor provede kontroly a do 28. 02. 2018 předá starostovi obce zápisy  

ze svých kontrol. 

Zastupitelé obce berou na vědomí. 

 

9) Rozpočtové opatření č. 9 (viz příloha č. 1) 

Hlasování: 7/0/0 

Usnesení 58/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové 

opatření č. 9 (viz příloha č. 1) 

 

 

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

 

    Ověřovatel:  Mgr. Hana Patrasová    ………………………….  

  

 

 Jana Smolíková    ………………………….  

     

  

     Starosta obce: Miroslav Dočkal    …………………………. 


