
Z Á P I S 
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 08. 09. 2015 
                                             
 
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,  
 
Omluveni: Ing. Zdeněk Švejda 

 
Program:  

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 
2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 
3) Umístění retardéru na místní komunikaci RC1 u křižovatky Kadlec – Mezera 
4) Vedení pro veřejné osvětlení 
5) Dohoda mezi obcemi Drslavice, Kratušín, Zábrdí a Vodovodem Drslavice 
6) Životní výročí občanů 
7) Terénní úpravy 

 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 6/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 
Usnesení 24/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 
z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli Janu Smolíkovou  
a Mgr. Hanu Patrasovou. 
 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 
 
� 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 09/2015 ze dne 7. 4. 2015 + usnesení 13/2015 ze dne 5. 5. 2015 
Návrh na odkoupení části pozemku p. č. 419/20 v k. ú. Švihov u Lažišť.  

• Obec nechala provést zaměření a vytýčení  

• Kupní smlouvy nebyla sepsána, protože prodávající od záměru prodeje upustil 
 
� Usnesení 03/2015 ze dne 3. 2. 2015 + usnesení 06/2015 ze dne 3. 3. 2015 

Podání žádosti o dotaci z OPŽP – odpadové hospodaření. Dne 3. 3. 2015 byl usnesením 6/2015 
částečně upraven obsah žádosti o dotaci. 
Protože se nepodařila zajistit vhodný pozemek pro kompostárnu, nemohla být žádost o dotaci 
z OPŽP podána z důvodu nedodržení parametrů žádosti (minimální hodnota projektu)  

 
 



� Usnesení 10/2015 ze dne 7. 4. 2015 
Paušální měsíční odměna ředitele Vodovodu za práce související s provozem vodovodu  
ve Švihově. Dohoda o provedení práce nebyla sepsána, protože ředitel Vodovodu Drslavice 
nepředložil pracovní náplň. 
 

3) Návrh na umístění retardéru na místní komunikaci u křižovatky Kadlec – Mezera. 
Hlasování 2/2/2 (pro/proti/zdržel se hlasování) 
Usnesení 25/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování zamítlo návrh na umístění 
retardéru na místní komunikaci u křižovatky Kadlec – Mezera. 
 

4) Návrh na položení vedení pro veřejné osvětlení při realizaci „Tvrz – rekonstrukce kabelového 
vedení“  
Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 
Usnesení 26/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí s návrhem, aby se 
při realizaci „Tvrz – rekonstrukce kabelového vedení“ pokud to bude možné, obec Drslavice 
položila do země vedení pro veřejné osvětlení. 
  

5) Návrh nové dohody mezi obcemi Drslavice, Kratušín, Zábrdí a Vodovodem Drslavice (příloha 
č. 1) 
Hlasování 5/1/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 
Usnesení 27/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí s návrhem dohody 
mezi obcemi Drslavice, Kratušín, Zábrdí a Vodovodem Drslavice (příloha č. 1) a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem. 
 

6) Výše a forma darů při životních výročích obyvatelů obce. 
a) Vítání občánků – rodiče dítěte, které se v obci narodí, při nástupu do první třídy základní    

                              školy obdrží finanční dar ve výši 
� 2.000,00 Kč hlasování 1/5/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 
� 1.000,00 Kč hlasování 4/1/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 28/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že rodiče dítěte, 
které se v obci narodí, při nástupu do první třídy základní školy obdrží finanční dar ve výši 
1.000,00 Kč. 

 
b) Životní výro čí  

Občanu s životním výročím 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a pak každý rok, nechá obec 
zahrát píseň v pořadu písničky pro radost. 
hlasování 5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Dále obec poskytne finanční dar ve výši 500,00 Kč občanům k těmto životním výročí: 
� 60, 65, 70, 75, 80 a pak každý rok – hlasování 2/4/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 
� 50, 60, 65, 70, 75, 80 a pak každý rok – hlasování 4/2/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 28/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že každému 
občanu s životním výročím 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a pak každý rok, nechá obec zahrát píseň 
v pořadu písničky pro radost a dále, že občanům s životním výročím 50, 60, 65, 70, 75, 80 a 
pak každý rok poskytne finanční dar ve výši 500,00 Kč. 

 
7) Návrh na úpravu terénu mezi pozemkem obce p. č. 629/1 a pozemkem p. č. 507/3  



Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 
Usnesení 29/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že přebytečný 
materiál na pozemku obce p. č. 629/1 (obecní komunikace) u pozemku p. č. 507/3 bude 
odbagrován a odvezen.  

 
 

Zapsala:  Bc. Miroslava Binderová   

 

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

 

      Jana Smolíková      ………………………….   

 

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

 
 


