ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 23. 9. 2014
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:

Program:
1)
2)
3)
4)

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

Určení zapisovatele a ověřovatelů
Plnění usnesení z minulých zasedání
Projednání zápisu finančního výboru
Výběrové řízení „Rozšíření veřejného osvětlení“

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
Hlasování: 7/0/0
Usnesení 56/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem
z jednání obecního zastupitelstva Bc. M. Binderovou, ověřovateli p. Jana Maurice a p. 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. 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) Projednání zápisu finančního výboru
Všechny zjištěné nedostatky následně napraveny. K zjištěným skutečnostem u
Vodovodu Drslavice, bylo svoláno společné jednání zastupitelstev obcí Drslavice,
Kratušín a Zábrdí. Byl schválen společný postup při schvalování výkazů práce u
uzavřených dohod o provedení práce.
Hlasování 7/0/0
Usnesení 57/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí společný postup při
podepisování výkazů práce.

4) Výběrové řízení „Rozšíření veřejného osvětlení“
Komise o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek předložila svůj zápis z tohoto
hodnocení, kde jako nejvýhodnější nabídku doporučuje nabídku firmy Elektra PT,
Mlýnská 52, Prachatice, IČ: 48244881
Hlasování: 7/0/0
Usnesení 58/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje jako
dodavatele akce „Rozšíření veřejného osvětlení“ firmu Elektra PT, Mlýnská 52,
Prachatice, IČ: 48244881, a pověřuje tímto starostu obce k podpisu smlouvy s touto
firmou.

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová
Ověřovatel: Jan Mauric
Jana Smolíková
Starosta obce: Miroslav Dočkal
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