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Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 8. 4. 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, Jitka Sýkorová  

 

   

Program:  

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání 

3) Oprava dávkovače 

4) Přezkum hospodaření za rok 2013 

5) Delegování člena volební komise 

6) Rozpočtové opatření č. 2 

7) Rozpočtové opatření č. 3 

8) Žádost o změnu smlouvy 

9) Žádost o uzavření nájemní smlouvy 

10) Termínovaný vklad 

11) Odměny členů zastupitelstva a výborů 

12) Brigáda SDH 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 7/0/0 

Usnesení 21/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

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

a p. Jitku Sýkorovou. 

 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání: 

Usnesení č. 90/2013: 

 Zastupitelstvo obce schválilo odložení projednání zápisu finančního výboru na příští 

zastupitelstvo.  

Zápis nebyl ještě projednán. 

 

Usnesení č 16/2014: 

 O termínovaném vkladu nebylo jednáno, protože do jednání zastupitelstva nepředložili 

jednotlivé banky své podmínky. 

 

Usnesení č 17/2014: 

 O změně výše odměn v zastupitelstvu obce a členech výborů obce se nejednalo. 
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3) P. starosta informoval zastupitele, že dávkovač je opraven a bude v nejbližším možném 

termínu instalován. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

4) P. starosta informoval zastupitele, že přezkum hospodaření obce za rok 2013 proběhl  

bez závad. Celé znění zprávy o tomto přezkumu je součástí závěrečného účtu obce. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

5) P. starosta informoval zastupitele, že strana KSČM delegovala svého zástupce do volební 

komise pro volby do Evropského parlamentu. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

6) P. starosta informoval zastupitele o schváleném rozpočtovém opatření č. 2 (viz příloha č. 1): 

příjmy +11.590,00 Kč a výdaje + 11.590,00 Kč. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

7) Rozpočtové opatření č. 3 (viz příloha č. 2): příjmy -54.400,00 Kč a výdaje + 9.400,00 Kč 

    Hlasování: 7/0/0 

Usnesení 22/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové 

opatření č. 3 (příjmy -54.400,00 Kč a výdaje + 9.400,00 Kč) viz příloha č. 2. 

 

8) Nájemce pozemku p. č. 326/65 žádá o snížení nájemného od 1. 4. 2014. Část pozemku 

nemůže užívat v souladu s nájemní smlouvou, z důvodu vybudování biokoridoru. 

Hlasování: 7/0/0 

Usnesení 23/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje změny smlouvy 

ve výměře pronajatého pozemku o 4000 m
2
 s platností od 1. 4. 2014. 

 

9) Žádosti o nové pronájmy obecních pozemků  

Hlasování: 7/0/0 

Usnesení 24/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že žádné nové 

nájemní smlouvy na pronájem obecních pozemků nebude uzavírat. Nové nájemní smlouvy 

bude schvalovat nové zastupitelstvo po volbách na podzim 2014. 

 

     Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

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

 

 

  Jana Smolíková     ………………………….  

 

 

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


