ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 07. 04. 2015

Místo konání:
Začátek:
Přítomni:

Obec Drslavice
18:00 hodin, Obec Drslavice
Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Petr Domín, Petr
Machovec, Mgr. Hana Patrasová, Jana Smolíková, Ing. Zdeněk
Švejda

Program:
1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele
2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva
3) Smlouva na tříděný odpad – sběrný dvůr Lažiště
4) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
el. vedení „Tvrz-rekonstrukce kabelového vedení“
5) Nákup pozemku
6) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2014
7) Dohoda o provedení práce – Vodovod Švihov

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)
Usnesení 07/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje
zapisovatelem z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli
Mgr. Hanu Patrasovou a ing. Zdeňka Švejdu.
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 žádném z dalších zasedání.
 Usnesení 05/2015 z 3. 3. 2015
Zastupitelstvo obce při projednání zápisu finančního výboru z kontroly roku 2014
schválilo a pověřilo starostu obce, aby vyzval ředitele Vodovodu Drslavice
k předložení podrobnějších informací k četnosti rozborů kvality vody v roce 2014.
Ke dni konání tohoto zastupitelstva tyto informace předloženy nebyly.
3) Vzhledem k novým zákonným povinnostem i možnosti sběrného dvora byla zastupitelům
předložen k posouzení návrh smlouvy o možnostech využívání sběrného dvora

v Lažištích. Z důvodu upřesnění některých částí návrhu bude tento bod projednán
na příštím zasedání obecního zastupitelstva.
Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)
4) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - el. vedení „Tvrz-rekonstrukce
kabelového vedení“
Firma E. On zaslala obci smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
na obecní pozemky pro realizace rekonstrukce el. vedení „Tvrz-rekonstrukce kabelového
vedení“ s cenou 10.120,00 Kč + DPH
Hlasování: 7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)
Usnesení 08/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování pověřuje starostu obce
k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - el. vedení „Tvrzrekonstrukce kabelového vedení“
5) Návrh na možnost odkoupení části pozemku parc. číslo 419/20 v k. ú. Švihov u Lažišť
viz příloha č. 1
Hlasování: 6/1/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)
Usnesení 09/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování pověřuje starostu obce:
 k objednání vytýčení a rozdělení pozemku označení parc. číslo 419/20 v k. ú.
Švihov u Lažišť viz příloha č. 1 s tím, že všechny náklady spojené s tímto
rozdělením bude hradit Obec Drslavice,
 ke koupi nově vzniklého pozemku viz příloha č. 1 od původního vlastníka za
cenu 25,00 Kč/1m2 s tím, že všechny náklady spojené s koupí i následným
zápisem do katastru nemovitostí bude hradit Obec Drslavice.
6) Starosta obce předložil zastupitelům Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok
2014, které se konalo 31. 3. 2015
Zastupitelé byli s touto zprávou seznámeni a tato zpráva byla v zastupitelstvu projednána.
Paní Jana Smolíková odešla z jednání zastupitelstva v 19:45 hodin.
7) Ředitel Vodovodu Drslavice navrhl, aby na pravidelné práce související s provozem
vodovodu ve Švihově byla uzavřena dohoda o provedení práce s pravidelnou paušální
měsíční odměnou ve výši 150,00 Kč
Hlasování: 5/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování)
Usnesení 10/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje pro ředitele
Vodovodu Drslavice pravidelnou paušální měsíční odměnu ve výši 150,00 Kč na
pravidelné práce související s provozem vodovodu ve Švihově s podmínkou, že součástí
uzavřené dohody o provedení práce bude pracovní náplň.
Zapsala: Bc. Miroslava Binderová
Ověřovatel: Mgr. Hana Patrasová
Ing. Zdeněk Švejda
Starosta obce: Miroslav Dočkal
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