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Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 4. 2. 2014 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Jan Mauric, Helena 

Machovcová DiS, Jitka Sýkorová příchod v 18:20 

 

Omluveni:  Jana Smolíková, Mgr. Hana Patrasová 

 

Hosté: Bc. Helena Machovcová   

 

Program:  

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

2) Plnění usnesení 

3) Projednání zápisu finančního výboru 3/2013 

4) Společné jednání zastupitelstev Drslavice, Kratušín, Zábrdí 

5) Rozpočtové opatření č. 1 

6) Záměr kácení dřeva na pořez 

7) Evidence obyvatelstva 

8) Odkup pozemků  

9) Volby do EP 

10)  

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 4/0/0 

Usnesení 4/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. M. Binderovou, ověřovateli p. J. Sýkorovou  

a p. Jana Maurice. 

 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání: 

     Usnesení z 8. 1. 2013 

 usnesení 1 terénní nerovnost komunikace měla být odstraněna do června 2013  

Usnesení z 11. 7. 2013 

 usnesení č. 54/2013 p. Machovcová DiS. měla do 21. 7. 2013 předat starostovi obce 

seznam všech elektronických přístupů za Obec Drslavice do elektronických aplikací. 

Předána byla pouze část. Elektronické přístupy do centrálních registrů a datových 

schránek bude řešena v průběhu měsíce února 2014. 

 usnesení č. 54/2013 p. Machovcová DiS. měla do 30. 11. 2013 předat starostovi obce 

veškerou dokumentaci (kromě došlé pošty 2012, která předaná dříve viz zápis  

ze 7. 1. 2014) obce roku 2012 dle platné legislativy. Předáno bylo 29. 1. 2014. 
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 usnesení č. 54/2013 p. Machovcová DiS. měla do do 31. 12. 2013 předat starostovi obce 

veškerou dokumentace obce z let 2006 – 2011 dle platné legislativy. Předáno bylo  

29. 1. a 30. 1. 2014. 

 

3) Projednání zápisu finančního výboru 3/2013 z kontroly Vodovodu Drslavice 

Finanční výborem bylo zjištěno porušení smlouvy o provozování vodovodu mezi Obcí 

Drslavice a Vodovodem Drslavice realizací předem neschválné opravy většího rozsahu.  

Zastupitelé obce k posouzení celé situace požadují od ředitele Vodovodu Drslavice předložit 

vyjádření vodohospodářského úřadu nebo stavebního odboru MěÚ, zda přes pozemek 

ochranného pásma vodojemů veřejného vodovodu a přes vodojem může vést v „propustném 

drenážním vedení“ povrchová voda do 28. 2. 2014. 

Hlasování: 5/0/0 

Usnesení 5/2014: 

Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že ředitel Vodovodu Drslavice bude 

vyzván, aby starostovi Obce Drslavice předložil vyjádření vodohospodářského úřadu nebo 

stavebního odboru MěÚ, zda přes pozemek ochranného pásma vodojemů veřejného vodovodu 

a přes vodojem může vést v „propustném drenážním vedení“ povrchová voda do 28. 2. 2014. 

 

4) V souvislosti ke zjištěným skutečnostem finančního výboru bude svoláno společné jednání 

zastupitelstev všech 3 obcí, které vodovod Drslavice-Kratušín-Zábrdí vlastní. 

     Hlasování: 5/0/0 

     Usnesení 6/2014: 

Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, aby v souvislosti ke zjištěným 

skutečnostem finančního výboru bylo svoláno společné jednání zastupitelstev všech 3 obcí, 

které vodovod Drslavice-Kratušín-Zábrdí vlastní. 

 

5) Rozpočtové opatření č. 1 – výdaje veřejné osvětlení (viz příloha č. 1) + 70.000,00 Kč 

     Hlasování: 5/0/0 

     Usnesení 7/2014: 

     Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové opatření č. 1 (viz příloha  

     č. 1) – výdaje na veřejné osvětlení + 70.000,00 Kč 

 

6) Záměr kácení dřeva na pořez 

Pan Jan Mauric navrhl zrušení kácení dřeva v obecních lesích na pořez. 

Hlasování: 4/1/0 

     Usnesení 8/2014: 

Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zrušení kácení dřeva v obecních 

lesích na jaře tohoto roku. 

 

7) Evidence obyvatelstva  

     Hlasování: 4/0/1 

     Usnesení 9/2014: 
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Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje uzavření dohody o provedení práce 

s p. Helenou Machovcovou DiS. na vedení evidence obyvatelstva na rok 2014 s měsíční 

odměnou 250,00 Kč. 

 

 

 

8) Odkup pozemků 

Za pozemky p. č. 424/7 a 423/2 v k. ú. Švihov u Lažišť žádají majitelé 25,00 Kč za 1m
2
.     

Hlasování: 5/0/0 

     Usnesení 10/2014: 

Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje nákup pozemků p. č. 424/7 a 423/2 

v k. ú. Švihov u Lažišť za cenu 25,00 Kč za 1m
2
 a pověřují starostu obce podepsáním kupní 

smlouvy s vlastníky výše uváděných pozemků. 

  

9) Volby do EP 

Hlasování: 5/0/0 

     Usnesení 11/2014: 

Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování pověřuje starostu obce se zajištěním volební 

komise pro volby do EP. 

 

10) Zařazení správního území Obce Drslavice do územní působnosti Integrované strategie 

území regionu CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP na období 2014 - 2020 

realizované občanským sdružením CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP. 

Hlasování: 5/0/0 

       Usnesení 12/2014: 

Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zařazení správního území Obce 

Drslavice do územní působnosti Integrované strategie území regionu CHANCE IN 

NATURE - LOCAL ACTION GROUP na období 2014 - 2020 realizované občanským 

sdružením CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP. 

 

 

 

     Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

Ověřovatel:  Jitka Sýkorová           ………………………….  

 

 

  Jan Mauric       ………………………….  

 

 

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


