
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 03. 03. 2015 

                                             

 

Místo konání:    Obec Drslavice 

Začátek:   18:00 hodin, Obec Drslavice  

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

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

           (příchod v 18:25 hod.)  

 

Omluveni:  Petr Domín 

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele 
2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 
3) Zpráva finančního výboru 
4) Bioodpady – dotace OPŽP 
 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 04/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje 

zapisovatelem z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli 

p. Janu Smolíkovou 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  

 

Bod 4 ze zasedání dne 25. 11. 2014 

Jednání o dvojsložkovém vodném a rekonstrukci vodovodu v Drslavicích se mělo jednat 

dne 9. 12. 2014 po předložení podrobnějších podkladů. Podklady nebyly dodány a bod se 

tedy neprojednával na žádné z dalších zasedání. 

 

3) Finanční výbor předložil starostovi obce zápis z provedené kontrole účetních dokladů 

Obce Drslavice a Vodovodu Drslavice za rok 2014. Doporučil zastupitelstvu vyžádat si 

podrobnější údaje k četnosti rozborů kvality vody. 

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

Usnesení 05/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, aby starosta 

obce vyzval ředitele Vodovodu Drslavice k předložení podrobnějších informací k četnosti 

rozborů kvality vody v roce 2014. 

 



4) Bioodpad – dotace OPŽP 

Starosta obce informoval zastupitele o podrobnostech možnosti dotace OPŽP v oblasti 

likvidace bioodpadů. Náklady na nákup popelnic na netříděný odpad nelze hradit 

z dotace. Dále informoval o možnosti zřídit v obci samostatnou kompostárnu. 

Hlasování: 5/1/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 06/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje vybudovat 

v katastru obce kompostárnu a místo nákladního automobilu (usnesení 03/2015 ze dne  

2. 3. 2015) zakoupit raději traktor pro práci v kompostárně. 

 

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

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

 

Jana Smolíková    ………………………….  

 

 

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

      

 


