
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 27. 12. 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,  

 

Nepřítomni:  Ing. Zdeněk Švejda – příchod 18:45 hodin 

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 

3) POV 2015 

4) Rozpočet obce 2015 

5) Rozpočtový výhled 2018 

6) Rozpočtové opatření č. 14 

7) Zasedání zastupitelstva obce dne 6. 1. 2015 – změna času 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 91/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

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

a Mgr. Hanu Patrasovou. 

 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 

Usnesení z 8. 1. 2013 

 Usnesení 1 terénní nerovnost komunikace měla být odstraněna do června 2013  

 

Usnesení č. 48/2014: 

 Zastupitelstvo obce schválilo, aby na nově zrekonstruované komunikaci RC1 byly 

umístěny dopravní značky s označením začátek a konec obce. 

K umístění dopravních značek je nutno mít souhlas MěÚ Prachatice a dopravní Policie 

Prachatice. K vyjádření Policie je nutno předložit žádost a projekt zpracovaný odbornou 

firmou. Jakmile obec všechny vyjádření získá, budou dopravní značky umístěny.  

 

3) Dle sdělení pracovníků KÚ JK v Č. Budějovicích, pokud obec v rámci z programu POV  

na 2015 podá žádost na akce, které se budou realizovat v zastavěném území, je možné 

dotací získat. Na základě této informace je navrženo podat žádost do 31. 12. 2014  

na dešťovou kanalizaci a na opěrnou zeď v Drslavicích. 

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

Usnesení 92/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje a pověřuje 

starostu a místostarostu obce, aby zpracovali a do 31. 12. 2014 podali žádost o dotaci 

v rámci programu POV 2015 na dešťovou kanalizaci a na opěrnou zeď v Drslavicích. 



 

4) Rozpočet obce 2015 (příjmy 1.225.500,00 Kč, výdaje 1.225.500,00 Kč) viz příloha č. 1  

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

Usnesení 93/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočet obce 

na rok 2015 (příjmy 1.225.500,00 Kč, výdaje 1.225.500,00 Kč) dle přílohy č. 1 jako 

vyrovnaný. 

 

5) Rozpočtový výhled obce na rok 2018 (příjmy 1.126.000,00 Kč, výdaje 1.126.000,00 Kč) 

viz příloha č. 2  

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

Usnesení 94/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtový 

výhled obce na rok 2018 (1.126.000,00 Kč, výdaje 1.126.000,00 Kč) dle přílohy č. 2 jako 

vyrovnaný. 

 

6) Rozpočtové opatření č. 14 (příjmy + 238.800,00 Kč, výdaje + 7.500,00 Kč, financování  

+ 231.300,00 Kč) viz příloha č. 3 

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

Usnesení 95/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové 

opatření č. 14 (příjmy + 238.800,00 Kč, výdaje + 7.500,00 Kč, financování + 231.300,00 

Kč) viz příloha č. 3 

 

7) Zasedání zastupitelstva obce dne 6. 1. 2015 – změna času  

Vzhledem k jednání zástupců obce Drslavice a firmy Hrdlička s.r.o. o možnostech 

umístění zemního vedení v části Drslavice byla navržena změna času zasedání obecního 

zastupitelstva dne 6. 1. 2015 z 18:00 hod. na 17:00 hod. 

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

Usnesení 96/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje změnu času 

zasedání obecního zastupitelstva dne 6. 1. 2015 z 18:00 hod. na 17:00 hod. 

 

     Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

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

 

 

  Petr Domín     ………………………….  

 

 

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

       

 


