
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 06. 11. 2014 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  19:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Petr Domín, Petr 

Machovec, Mgr. Hana Patrasová, Jana Smolíková, Ing. Zdeněk Švejda 

  

Program:  

1) Určení ověřovatelů  zápisu a zapisovatele  

2) Složení slibu zastupitelů  

3) Schválení programu  

4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva a výborů  

5) Volba  starosty a místostarosty:  

a) určení počtu místostarostů  

b) určení způsobu volby    

c) volba starosty  

d) volba místostarosty     

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru:  

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  

b) volba předsedy finančního výboru  

c) volba členů finančního výboru  

d) volba předsedy kontrolního výboru  

e) volba členů kontrolního výboru  

7) Zřízení inventarizační komise a zahájení a ukončení inventur    

8) Rozpočtová opatření 10, 11 a 12 

9) Termíny zasedání obecního zastupitelstva  

 

Zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Miroslav Dočkal 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 61/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. M. Binderovou, ověřovateli Mgr. Hanu Patrasovou a 

p. Janu Smolíkovou. 

 

2) Složení slibu zastupitelů obce 

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu 

zastupitele upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek 

zánik mandátu.  

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib dle Zákona o obcích „Slibuji věrnost 

České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“  

a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (viz příloha č. 1). 

3) Schválení programu  

     Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 62/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje navržený 

program jednání obecního zastupitelstva 



4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva a výborů od 6. 11. 2014 

Měsíční odměna starosty obce – návrh 10.000,00 Kč 

Hlasování: 6/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 63/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje měsíční 

odměnu pro starostu obce ve výši 10.000,00 Kč od 6. 11. 2014. 

Cestovné – návrh 100 km měsíčně  

Hlasování: 6/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 64/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje paušální 

náhradu cestovného na 100 km měsíčně. 

 

Měsíční odměna místostarosty obce – návrh 4.500,00 Kč 

Hlasování: 6/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 65/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje měsíční 

odměnu pro starostu obce ve výši 4.500,00 Kč od 6. 11. 2014. 

 

Měsíční odměna člena zastupitelstva obce – návrh 450,00 Kč 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 66/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje měsíční 

odměnu pro člena zastupitelstva obce ve výši 450,00 Kč od 6. 11. 2014. 

 

Měsíční odměna předsedy finančního a kontrolního výboru – návrh 300,00 Kč 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 67/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje měsíční 

odměnu pro předsedu finančního a kontrolního výboru ve výši 300,00 Kč od 6. 11. 2014. 

 

Měsíční odměna člena finančního a kontrolního výboru – návrh 200,00 Kč 

Hlasování: 3/4/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

 

Měsíční odměna člena finančního a kontrolního výboru – návrh 100,00 Kč 

Hlasování: 4/3/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 68/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje měsíční 

odměnu pro člena finančního a kontrolního výboru ve výši 100,00 Kč od 6. 11. 2014. 

 

5) Volba starosty a místostarosty obce: 

a) určení počtu místostarostů – navržen 1 místostarosta 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 69/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje 1 

místostarostu obce 

 

b) určení způsobu volby – navrženo veřejné hlasování 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 70/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje veřejnou 

volbu starosty i místostarosty obce 

    

c) volba starosty – navržen pan Miroslav Dočkal 

Hlasování: 6/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 71/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje pana 

Miroslava Dočkala starostou obce 

 

d) volba místostarosty – navržena Bc. Miroslava Binderová 

Hlasování: 6/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 72/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje  

Bc. Miroslavu Binderovou místostarostkou obce 

 

 



6) Zřízení finančního a kontrolního výboru:  

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru – navrženo 3 členové výboru 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 73/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že 

finanční i kontrolní výbor bude mít 3 členy. 

 

b) volba předsedy finančního výboru – navržena Mgr. Hana Patrasová 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 74/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje Mgr. 

Hanu Patrasovou předsedou finančního výboru 

 

c) volba členů finančního výboru – navrženy paní Růžena Mauricová a paní Dana 

Machovcová 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 75/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje paní 

Růženu Mauricovou a Danu Machovcovou členy finančního výboru 

 

d) volba předsedy kontrolního výboru – navržena Jana Smolíková 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 76/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje paní Janu 

Smolíkovou předsedou kontrolního výboru 

 

e) volba členů kontrolního výboru – navrženi pan Petr Machovec a pan Petr Domín 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 77/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje pana Petra 

Machovce a pana Petra Domína členy kontrolního výboru 

 

7) Zřízení inventarizační komise a zahájení a ukončení inventur    

Za předsedu inventarizační komise byla navržena Mgr. Hana Patrasová a za členy 

inventarizační komise pan Petr Machovec a ing. Zdeněk Švejda. Termín zahájení inventur 

1. 12. 2014 a termín ukončení 31. 1. 2015  

     Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 78/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje předsedou 

inventarizační komise Mgr. Hanu Patrasovou a za členy inventarizační komise pana Petr 

Machovec a ing. Zdeňka Švejdu. Termín zahájení inventur 1. 12. 2014 a termín ukončení 

31. 1. 2015  

 

8) Rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12 

Rozpočtové opatření č. 10 (příjmy + 200,00 Kč, výdaje + 20.000,00 Kč, financování -

19.800,00 Kč) ze dne 3. 9. 2014 (viz příloha č. 2) zastupitelé berou na vědomí 

Rozpočtové opatření č. 11 (příjmy 43.000,00 Kč, výdaje + 15.477,00 Kč, financování -

27.523,00 Kč) ze dne 3. 10. 2014 (viz příloha č. 3) zastupitelé berou na vědomí 

Rozpočtové opatření č. 12 (výdaje + 402.000,00 Kč, financování – 402.000,00 Kč) ze dne 

6. 11. 2014 (viz příloha č. 4) 

Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 79/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje Rozpočtové 

opatření č. 12 (výdaje + 402.000,00 Kč, financování – 402.000,00 Kč) ze dne 6. 11. 2014 

(viz příloha č. 4) 

 

9) Navrženy tyto termíny konání zasedání obecního zastupitelstva vždy od 18:00 hodin: 

25. 11. 2014   03. 03. 2015   04. 08. 2015   

09. 12. 2014   07. 04. 2015   08. 09. 2015 

27. 12. 2014   05. 05. 2015   06. 10. 2015 

06. 01. 2015   02. 06. 2015   03. 11. 2015 

03. 02. 2015   07. 07. 2015   08. 12. 2015 



Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 80/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje výše 

navrhované termíny konání zasedání obecního zastupitelstva. 

 

 

     Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

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

 

 

  Jana Smolíková    ………………………….  

 

 

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

       


