
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 08. 12. 2015 

                                             

 

Místo konání:    Obec Drslavice 

Začátek:   18:00 hodin, Obec Drslavice  

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

Petr Machovec, Jana Smolíková, Ing. Zdeněk Švejda  

 

Omluveni: Mgr. Hana Patrasová  

Program:  

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 

3) Rozpočtové opatření 9 

4) Sazby poplatku za PDO 

5) Dohody o provedení práce 

6) POV 2016 

7) Zimní údržba místních komunikací 

8) Inventarizační komise 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 36/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli Petra Machovce a 

Janu Smolíkovou. 

 

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) Rozpočtové opatření č. 9 (viz příloha č. 1) 

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

     Usnesení 37/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové opatření  

     č. 9 viz příloha č. 1 (příjmy +8.35,00 Kč, výdaje -400.350,00 Kč, financování 408.700,00)  

 

4) Sazby poplatky PDO na rok 2016 

Navrženo ponechat výši poplatků i slev nezměněnou, jen upozornit podnikatele v obci 

(především pronajímatele nemovitostí) na povinnost uzavřít smlouvu na svoz odpadu 

s dodavatelem. 



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

Usnesení 38/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje ponechat ponechat 

výši poplatků i slev nezměněnou, jen upozornit podnikatele v obci (především pronajímatele 

nemovitostí) na povinnost uzavřít smlouvu na svoz odpadu s dodavatelem. 

 

5) Dohody o provedení práce v roce 2016 

Navrženo uzavřít dohody o provedení práce na rok 2016 ve stejném rozsahu i obsahu jako v roce 

2015. Jedná se o péči o obecní lesy a každoměsíční zkoušku požární sirény. 

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

Usnesení 39/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje uzavřít obě navržené 

dohody o provedení práce na rok 2016 ve stejném rozsahu i obsahu jako v roce 2015. 

 

6) POV 2016 

V rámci dotačního programu POV 2016 Jihočeského kraje navrhuje zastupitelstvoobce podat 

žádost na opravu vodovodu a terénní úpravy v obci. 

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

     Usnesení 40/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování pověřuje starostu a 

     místostarostku obce vypracováním a zasláním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu  

     Jihočeského kraje POV 2016.. 

 

7) Zimní údržba místních komunikací. 

Navrženo uzavřít smlouvy s dodavateli na zimní údržbu místních komunikace se stejnými 

dodavateli a o stejném obsahu jako na období zima 2014-2015. 

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

Usnesení 41/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje uzavření smluv 

s dodavateli na zimní údržbu místních komunikace se stejnými dodavateli a o stejném obsahu 

jako na období zima 2014-2015. 

 

8) Inventarizační komise 

     Za předsedu inventarizační komise byla navržena Mgr. Hana Patrasová a za členy inventarizační  

     komise pan Petr Machovec a ing. Zdeněk Švejda. Termín zahájení inventur 9. 12. 2015 a termín 

     ukončení 31. 1. 2016 

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

Usnesení 42/2015: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje předsedou 

inventarizační komise Mgr. Hanu Patrasovou a za členy inventarizační komise pana Petr 

Machovec a ing. Zdeňka Švejdu. Termín zahájení inventur 9. 12. 2015 a termín ukončení  

31. 1. 2016.  

 

     Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

     Ověřovatel:  Petr Machovec    ………………………….  

 

 

  Jana Smolíková    ………………………….  

 

    

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

      

 


