ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 9. 9. 2014
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:

Obec Drslavice
18:00 hodin, Obec Drslavice
Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Jan Mauric, Helena
Machovcová DiS, Mgr. Hana Patrasová, Jitka Sýkorová

Omluveni:

Jana Smolíková

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Určení zapisovatele a ověřovatelů
Plnění usnesení z minulých zasedání
Záměr pronájmu pozemků obce
Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Pokyny pro Vodovod Drslavice

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
Hlasování: 6/0/0
Usnesení 53/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem
z jednání obecního zastupitelstva Bc. M. Binderovou, ověřovateli p. Helenu Machovcovou
DiS. 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 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.
Usnesení č. 48/2014:
 Zastupitelstvo obce schválilo, aby na nově zrekonstruované komunikaci RC1 byly
umístěny dopravní značky s označením začátek a konec obce.
Dopravní značky zatím nebyly osazeny.
3) Záměr pachtu pozemků obce
V září 2014 končí nájemní smlouvy na pozemky obce. Obec zveřejní záměr pachtu
na tyto pozemky s platností do 31. 12. 2019
Hlasování 6/0/0
Minimální cena za 1/ha/rok navržena ve výši 1.500,00 Kč a 2.000,00 Kč.

Hlasování 2x pro 2.000,00 Kč a 4x pro 1.500,00 Kč
Usnesení 54/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí se zveřejnění
záměru pachtu na obecní pozemky (viz příloha č. 4) s minimální nabízenou cenu 1.500,00
Kč /ha/ rok a délkou trvání do31. 12. 2019
4) Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Starosta obce seznámil zastupitele se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014. Zastupitelé s tímto zápisem byly seznámeni, a jeho obsah byl
na zastupitelstvu projednán.
5) Na základě zjištění finančního výboru Obce (protokol 3/2013) k porušení smlouvy
o provozování vodovodu a vzájemné dohody zastupitelů Obce Kratušín, Zábrdí a Drslavice
navrženo opatření, že všechny výplaty na základě dohody o provedení práce Vodovodu
Drslavice budou od září 2014 vypláceny jen na základě výkazů práce, který schválí
nadřízený pracovník. V případě, že dohoda o provedení práce byla uzavřena s ředitelem
Vodovodu Drslavice, bude výkazy práce schvalovat starosta obce (viz příloha č. 5).
Hlasování: 6/0/0
Usnesení 55/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje nařízení, že
všechny výplaty na základě dohody o provedení práce Vodovodu Drslavice budou od září
2014 vypláceny jen na základě výkazů práce, který schválí nadřízený pracovník.
V případě, že dohoda o provedení práce byla uzavřena s ředitelem Vodovodu Drslavice,
bude výkazy práce schvalovat starosta obce (viz příloha č. 5).

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová
Ověřovatel: Helena Machovcová, DiS.

Jan Mauric
Starosta obce: Miroslav Dočkal
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