
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 06. 10. 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,  

 

Nepřítomni: Ing. Zdeněk Švejda 

 

Program:  

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 

3) Upřesnění schvalování rozpočtových opatření starostou obce během roku 

4) Rozpočtové opatření 7 

5) Přísedící okresního soudu Prachatice 

6) Pojízdná prodejna dar 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 30/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

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

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 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) Předložení návrh na upřesnění schvalování rozpočtových opatření starostou obce během roku 

tak, aby starosta obce mohl bez schvalování zastupitelstvem obce, schvalovat jednotlivá 

rozpočtová opatření takto:  

 rozpočtová opatření v příjmové části může schvalovat starosta obce bez omezení, 

 rozpočtová opatření ve výdajové části může starosta obce schvalovat do výše 20.000,00 Kč 

v každém rozpočtovém opatření. 

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



Usnesení 31/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje návrh na upřesnění 

schvalování rozpočtových opatření starostou obce během roku tak, aby starosta obce mohl bez 

schvalování zastupitelstvem obce, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření takto:  

 rozpočtová opatření v příjmové části může schvalovat starosta obce bez omezení, 

 rozpočtová opatření ve výdajové části může starosta obce schvalovat do výše 20.000,00 Kč 

v každém rozpočtovém opatření. 

 

4) Rozpočtové opatření č. 7 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 7 (viz příloha č. 1) příjmy +0, 

výdaje + 20.000,00 Kč, které schválil dne 2. 9. 2015 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

5) Návrh na jmenování přísedící okresního soudu v Prachaticích paní Jitku Sýkorovou nar. 1965  

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

Usnesení 32/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvalují přísedící okresního 

soudu v Prachaticích paní Jitku Sýkorovou nar. 1965 na další 2 roky. 

 

6) Žádost provozovatele místní pojízdné prodejny o poskytnutí daru na podporu této služby  

ve výši 10.000,00 Kč.. 

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

       Usnesení 33/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje poskytnutí 

finančního daru ve výši 10.000,00 Kč pro provozovatele místní pojízdné prodejny. 

 

 

 Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

 

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

 

Petr Domín    ………………………….  

 

 

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

 


