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Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 4. 3. 2014 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

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

Machovcová DiS, Jana Smolíková, Mgr. Hana Patrasová příchod  

v 18:15 hodin 

 

Omluveni: Jitka Sýkorová 

 

Hosté: Bc. Helena Machovcová, Ing. Zdeněk Švejda příchod v 18:25   

 

Program:  

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání 

3) Prodloužení a změny nájemních smluv pozemků 

4) Stanovení ceny palivového dřeva od 1. 4. 2014 

5) Termínovaný vklad 

6) Odměny členů zastupitelstva a výborů 

7) Brigáda SDH 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 5/0/0 

Usnesení 13/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. M. Binderovou, ověřovateli p. Janu Smolíkovou a  

p. Helenu Machovcovou DiS. 

 

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 budou řešena v průběhu měsíce do dalšího zastupitelstva. 

 

 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. 

 

 Předaná korespondence a její soupisy obsahovala pouze dokumenty písemné 

korespondence s poštovními deníky a dokumenty z datových schránek. Evidence a kopie 

elektronické komunikace odesílané přímo z datových portálů (ISPOP apod.) předány 

nebyly. 

 

3) Prodloužení a změny nájemních smluv na pozemky obce.  

Otázkou smluv na pozemky obce, které končí v září 2014, se bude zastupitelstvo obce 

zabývat na příštím zasedání. 

Hlasování: 6/0/0 

Usnesení 14/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že otázkou 

smluv na pozemky obce, které končí v září 2014, se bude zabývat na příštím zasedání. 

 

4) Stanovení ceny palivového dřeva od 1. 4. 2014. 

Cena za palivové dřevo vytěženého samovýrobou z obecních pozemků se od 1. 4. 2014 

stanovuje na 100,00 Kč/m
3
. 

Hlasování: 6/0/0 

Usnesení 15/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že cena  

za palivové dřevo vytěženého samovýrobou z obecních pozemků se od 1. 4. 2014 stanovuje 

na 100,00 Kč/m
3
. 

 

5) Možnosti na zřízení termínovaného vkladu obecních peněžních prostředků 

Hlasování: 6/0/0 

Usnesení 16/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že možnostmi 

na zřízení termínovaného vkladu na volné peněžní prostředky obce se bude zabývat  

na příštím zastupitelstvu po předložení nabídek jednotlivých bank. 

  

6) Od 1. 1. 2014 byly změněny výše maximálních odměn členů obecních zastupitelstev  

a členů výborů a komisí. O určení výše odměn v zastupitelstvu obce a členech výborů obce 

se bude jednat na příštím zastupitelstvu obce. 

Hlasování: 5/1/0  

Usnesení 17/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že výší odměn 

členů zastupitelstva, výborů a komisí se bude zabývat na příštím jednání zastupitelstva 

obce. 

 

7) Členové místního SDH zorganizovali brigádu dne 1. 3. 2014 a další brigádu připravují  

na 15. 3. 2014 (prořezávku křovin okolo cesty do Švihova). 

Hlasování: 6/0/0  

Usnesení 18/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje brigádu členů 

místního SDH na prořezávku křovin okolo komunikace do Švihova dne 15. 3. 2014.  
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     Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

     Ověřovatel:  Helena Machovcová DiS.   ………………………….  

 

 

  Jana Smolíková    ………………………….  

 

 

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


