
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 05. 05. 2015 

                                             

 

Místo konání:    Obec Drslavice 

Začátek:   18:00 hodin, Obec Drslavice  

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

 Mgr. Hana Patrasová, Jana Smolíková, Petr Domín, Ing. Zdeněk 

            Švejda  

 

Hosté: starosta obce Zábrdí – pan Zdeněk Půbal, místostarosta obce Zábrdí – pan Karel Turek,  

starosta obce Kratušín – pan Karel Hodina 

 

 

 

Program:  

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

2) Informace o dotaci na opravu Vodovodu v Zábrdí 

3) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 

4) Schválení rozdělení HV Vodovodu Drslavice za rok 2014 

5) Nákup části pozemku 

6) Rozpočtové opatření 1, 2 a 3 

7) Smlouva s obcí Lažiště – odpady 

8) Termíny svozů a likvidace bioodpadu v roce 2014 

9) Dotace pro místní SDH 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 11/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli Mgr. Hanu 

Patrasovou a pana Petra Machovce. 

 

2) Zástupce obce Zábrdí informovali o dotaci, kterou získali na opravu vodovodu v Zábrdí. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

3) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 

 

 Usnesení z 8. 1. 2013 

Usnesení 1 terénní nerovnost komunikace měla být odstraněna do června 2013. Vzhledem 

k tomu, že stavby byla převzata minulým vedením obce bez závad, nelze terénní nerovnost 

reklamovat.  

 



 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.  

Dle sdělení ředitele Vodovodu se dělá 1x za 2 roky „velký rozbor“ a pak vždy 4x ročně 

„malý rozbor kvality vody. Celkem ročně se tedy musí dělat 4 rozbory (např. 1x „velký“ + 

3x „malý“). Pokud v některém roce je četnost vyšší, je způsobena nutností některé rozbory 

opakovat z důvodu nevyhovujících výsledků. 

 

4) Schválení hospodářského výsledku Vodovodu Drslavice za rok 2014 (viz příloha č. 1) 

Celkový HV ve výši 43.173,24 Kč (dle přílohy č. 1) je navržen převést do rezervního fondu 

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

Usnesení 12/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje hospodářský  

      výsledek Vodovodu Drslavice ve výši 43.173,24 Kč dle přílohy č. 1 tohoto zápisu převést 

do 

      rezervního fondu Vodovodu Drslavice. 

 

5) Nákup části pozemku dle usnesení  09/2015 z 7. 4. 2015 

Realizací schváleného usnesení č. 09/2015 z 7. 4. 2015 o odkoupení části pozemku parc. 

číslo 419/20 v k. ú. Švihov u Lažišť zastupitelé navrhují pověřit starostu obce. Jedná se 

především o vytýčení a rozdělení pozemku, sepsání kupní smlouvy a provedení vkladu  

do katastru nemovitostí. 

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

Usnesení 13/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování pověřuje starostu obce ke 

všem úkonům k naplnění usnesení č. 9/2015 z 7. 4. 2015 

 

6) Rozpočtové opatření č. 1 (viz příloha č. 2), rozpočtové opatření č. 2 (viz příloha č. 3) 

Rozpočtové opatření č. 1 (viz příloha č. 2) příjmy 0, výdaje +10.000,00 Kč ze dne 2. 3. 2015   

zastupitelé berou na vědomí. 

Rozpočtové opatření č. 2 (viz příloha č. 3) příjmy 0, výdaje + 12.800,00 Kč ze dne 2. 4. 

2015 zastupitelé berou na vědomí. 

Rozpočtové opatření č. 3 (viz příloha č. 4) příjmy 0, výdaje 70.000,00 Kč na výdaje spojené 

se zakoupením části pozemku p. č. 419/20  – zaměření pozemku, rozdělení pozemku, nákup, 

vklad do katastru nemovitostí apod.  

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

Usnesení 14/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové 

     opatření čí. 3 (viz příloha č. 4) výdaje + 70.000,00 Kč. 

 

Ve 20:00 odešla ze zasedání obecního zastupitelstva p. Jana Smolíková. 

 



7) Smlouva o zajištění odběru tříděného odpadu ve sběrném dvoře Lažiště.  

Navrženo uzavřít smlouvu s obcí Lažiště na odběr tříděného odpadu od občanů obce 

Drslavice + majitelů rekreačních objektů v obci Drslavice. 

Návrh na uzavření smlouvy jen na odpady, které se Drslavicích zatím nelikvidují 

Hlasování: 1/5/0  

Návrh na uzavření smlouvy na všechny tříděné odpady včetně těch, které se v obci již třídí a 

likvidují 

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

Usnesení 15/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje uzavření 

smlouvy o odběru tříděného odpadu ve sběrném dvoře Lažiště pro občany obce Drslavice a 

vlastníky rekreačních objektů v obci Drslavice. 

 

8) Termíny svozů a likvidace bioodpadu v roce 2015: 

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

Usnesení 16/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje tyto termíny pro 

odvoz a likvidaci bioodpadů v obci Drslavice: 6. 6. 2015, 11. 7. 2015, 15. 8. 2015. V těchto 

dnech bude v obci Drslavice přistaveno mobilní zařízení v době od 09:00 do 16:00 hodin. 

Následně bude veškerý shromážděný bioodpad odvezen. 

 

9) Dotace pro místní SDH 

Dle nových zákonných podmínek (sdělení účetní obce p. Tiché), se již od roku 2015 mění 

možnosti poskytovat místním spolkům dotace z rozpočtu obce. 

Obec může místní SDH podporovat přímými nákupy na základě faktur. 

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

Usnesení 17/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje přímý nákup 

zboží a úhradu poskytnutých služeb SDH přímo na základě faktur z rozpočtu obce. 

 

Zapsala:  Bc. Miroslava Binderová  

 

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

 

      Petr Machovec      ………………………….   

 

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

 


