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Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 14. 7. 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 18:20 hod.) Helena 

Machovcová DiS, 

 

Program:  

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

2) Plnění usnesení s minulých zasedání 

3) POV 2014 

4) Vodovod Drslavice – oznámení o plánovaných akcích  

5) Evidence obyvatelstva - informace 

6) Počet členů obecního zastupitelstva pro následující období 2014 – 2018 

7) Počet členů volební komise a počet volebních okrsků 

8) Značení RC1  

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 6/0/0 

Usnesení 42/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

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

Smolíkovou. 

 

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. 

 

3) POV 2014 – Rozšíření veřejného osvětlení. Pro výběrové řízení byla navržena komise pro 

otevírání obálek a hodnocení nabídek v tomto složení: Bc. Miroslava Binderová, Mgr. Hana 

Patrasová a Jana Smolíková a náhradníci: Helena Machovcová DiS a Jitka Sýkorová. 

     Hlasování: 7/0/0 

Usnesení 43/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje pro výběrové 

řízení POV 2014 – Rozšíření veřejného osvětlení komisi pro otevírání obálek a hodnocení 
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nabídek v tomto složení: Bc. Miroslava Binderová, Mgr. Hana Patrasová a Jana Smolíková  

a náhradníci: Helena Machovcová DiS a Jitka Sýkorová 

 

4) Ředitel Vodovodu Drslavice zaslal oznámení o plánovaných opravách. Toto oznámení však 

neobsahuje nákres ani přesnější specifikace a proto bude ředitel Vodovodu vyzván k doplnění 

oznámení. 

Hlasování: 7/0/0 

Usnesení 44/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje výzvu řediteli 

Vodovodu Drslavice k doplnění oznámení. 

 

5) Evidence obyvatelstva – návrh na zasílání informací o změnách stavu obyvatel do 10 

kalendářních dnů od data změny starostovi obce a účetní obce. 

Hlasování: 7/0/0 

Usnesení 45/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, aby veškeré 

změny ve stavu obyvatel nejpozději do 10 kalendářních dnů od data změny byly oznámeny 

starostovi obce a účetní obce. 

 

6) Počet členů obecního zastupitelstva pro následující volební období byl navržen na 7 členů. 

Hlasování: 7/0/0 

Usnesení 46/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, aby i v příštím 

volebním období byl počet členů obecního zastupitelstva 7 členů. 

 

7) Návrh 1 volební okresek a 5 členů volební komise  

Hlasování: 7/0/0 

Usnesení 47/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, aby v obci 

Drslavice byl 1 volební okrsek a počet členů volební komise 5. 

 

8) Na nově zrekonstruované komunikace RC1 umístit dopravní značky s označením začátek  

a konec obce. 

     Hlasování: 7/0/0 

     Usnesení 48/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, aby na nově 

zrekonstruované komunikaci RC1 byly umístěny dopravní značky s označením začátek  

a konec obce. 

 

 

     Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

     Ověřovatel:  Jana Smolíková     ………………………….  

 

 

  Jan Mauric      ………………………….  

 

 

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


