
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 25. 11. 2014 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 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) Dohody o provedení práce na rok 2015 

3) Rozpočtové opatření 13 

4) Vodovod – dvojsložkové vodné a rekonstrukce 

5) Sleva poplatku PDO 2014 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 81/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli p. Petra Domína 

a p. Janu Smolíkovou. 

 

2) Dohody o provedení práce na rok 2015 navrženy tyto dohody o provedení práce: 

a) p. Jan Mauric: péče o obecní lesy s vyznačením hraničních bodů pozemků obce do 

konce roku 2015 + 1x měsíčně zkouška požární sirény – odměna 500,00 Kč měsíčně 

b) p. Miroslav Dočkal: práce při úklidu a údržbě obecních pozemků – odměna 150,00 

Kč/1 hodina  

c) p. Dana Machovcová: vedení evidence obyvatelstva – odměna 250,00 Kč měsíčně 

d) p. Michaela Koubová: správa internetových stránek obce – navýšit odměnu  

na 5.000,00 Kč ročně 

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

     Usnesení 82/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje výše uváděné 

     dohody o provedení práce v navrženém znění. 

3) Rozpočtové opatření č. 13 - příloha č. 1 (výdaje +74.928,00 Kč, financování –41.928,00 Kč) 

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

     Usnesení 83/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové  

     opatření č. 13 - příloha č. 1 (výdaje + 74.928,00 Kč, financování – 41.928,00 Kč) 

 

4) Vodovod – dvojsložkové vodné a rekonstrukce 

Ředitel vodovodu Drslavice předložil zastupitelům: 

a) návrh na změnu systému účtování vodného na dvojsložkové vodné 

b)  návrh na opravu části veřejného vodovodu v Drslavicích. 

O těchto bodech se bude jednat na příštím zasedání obecního zastupitelstva dne 9. 12. 2014 

po předložení podrobnějších podkladů. S tím souhlasí všech 7 členů obecního zastupitelstva. 

 



 

5) Sleva poplatku PDO 2014 

Z důvodu dlouhodobé nepřetržité nepřítomnosti v obci (od 11/13 do 04/14 a následně od 

11/14 do 12/14) navržena mimořádná sleva pro 2 trvale žijící obyvatele obce ve výši 50% 

z poplatku na rok 2014. 

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

     Usnesení 84/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje mimořádnou 

     slevu ve výši 50% dle výše uvedeného návrhu. 

 

 

     Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

     Ověřovatel:  Petr Domín     ………………………….  

 

 

  Jana Smolíková    ………………………….  

 

 

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

       

 


