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Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 6. 5. 2014 

                                             

 

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Jan Mauric, Jana Smolíková, 

Mgr. Hana Patrasová, Jitka Sýkorová (příchod v 18:55 hod.) 

 

Omluveni: Helena Machovcová DiS, 

 

 

Program:  

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání 

3) Změna směrnice pro zadávání veřejných zakázek  

4) Termínovaný vklad 

5) Cyklistický závod 

6) Žádost o souhlas s dočasným umístěním nádrží 

7) Smlouva s firmou EKO-KOM  

8) POV 2014 

 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 5/0/0 

Usnesení 29/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

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

a Mgr. Hanu Patrasovou. 

 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání: 

Usnesení z 8. 1. 2013 

 usnesení 1 terénní nerovnost komunikace měla být odstraněna do června 2013  

Usnesení č. 90/2013: 

 Zastupitelstvo obce schválilo odložení projednání zápisu finančního výboru na příští 

zastupitelstvo.  

Zápis nebyl ještě projednán. 

Usnesení č 17/2014: 

 O změně výše odměn v zastupitelstvu obce a členech výborů obce se nejednalo. 
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3) Změna směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

 Článek 4, odstavce 3 písmeno b) se mění takto: 

Zakázky s předpokládanou hodnotou nad 20.000,00 Kč a nejvýše 100.000,00 Kč bez DPH pro 

služby, dodávky a stavební práce, je oprávněn zadat starosta obce po rozhodnutí zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce rozhoduje podle znalostí místně obvyklých cen. 

 Článek 4, odstavec 4 se ruší. 

     Hlasování: 5/0/0 

Usnesení 30/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje tyto změny  

ve směrnici pro zadávání veřejných zakázek od 1. 6. 2014:  

 Článek 4, odstavce 3 písmeno b) se mění takto: 

Zakázky s předpokládanou hodnotou nad 20.000,00 Kč a nejvýše 100.000,00 Kč bez DPH pro 

služby, dodávky a stavební práce, je oprávněn zadat starosta obce po rozhodnutí zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce rozhoduje podle znalostí místně obvyklých cen. 

 Článek 4, odstavec 4 se ruší. 

 

4) Termínovaný vklad 

Návrh na dočasně volné peněžní prostředky obce ve výši 1.300.000,00 Kč na termínovaný vklad. 

    Hlasování: 5/0/0 

Usnesení 31/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování nabídek KB, ERA, 

GEMB rozhodlo o uložení 1.300.000,00 Kč na termínovaný vklad u ERA – pobočka 

Obchodní banky na dobu 6 měsíců. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením 

potřebných smluv s ERA – pobočkou Obchodní banky. 

 

5) Cyklistický závod 

Ve dnech 19. 7. 2014 (9:30 – 18:00 hodin) a 20. 7. 2014 (9:30 – 18:00 hodin) se přes obec Drslavice 

pojede cyklistický závod – Mistrovství ČR. Pokud již bude zkolaudovaná rekonstruovaná 

komunikace RC1, povede tento závod po této komunikaci. Zastupitelé obce berou na vědomí.  

 

6) Žádost o souhlas s dočasným umístěním nádrží 

Majitel nemovitosti č. p. Drslavice 18 podal žádost o souhlas s dočasným umístěním 3 ks 

plastových nádrží o objemu 1000 litrů na obecní pozemek parc. číslo 613/11 v k. ú. Švihov 

u Lažišť z důvodu využití volně vytékající užitkové vody. 

   Hlasování: 5/0/0 

Usnesení 32/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí s dočasným 

umístěním 3 ks plastových nádrží o objemu 1000 litrů na obecní pozemek parc. číslo 

613/11 v k. ú. Švihov u Lažišť z důvodu využití volně vytékající užitkové vody. 

 

7) Smlouva s firmou EKO-KOM 

Hlasování: 5/0/0 

Usnesení 33/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí s prodloužením 

smlouvy s firmou EKO-KOM na realizaci zpětného odběru tříděného odpadu a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem. 

 

V 18:55 hod. přišla na zasedání obecního zastupitelstva p. Jitka Sýkorová. 
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8) POV 2014 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo žádost Obce Drslavice na rozšíření veřejného 

osvětlení v Drslavicích v rámci svého dotačního programu POV na rok 2014. Naše obec na 

tuto akci získala finanční dotaci ve výši 150.000,00 Kč.  

Druhou žádost o dotaci na úpravu veřejného prostranství ve Švihově s vybudováním nové 

zvoničky zastupitelstvo Jihočeského kraje neschválilo.  

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

 

 

     Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

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

 

 

  Jana Smolíková     ………………………….  

 

 

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


