
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 08. 03. 2016 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Miroslav Dočkal, Petr Domín, Petr Machovec, Ing. Zdeněk Švejda,  

 Mgr. Hana Patrasová 

 

Omluveny:  Bc. Miroslava Binderová, Jana Smolíková 

 

  

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 

3) Dohoda o provedení práce – Vodovod Švihov 

4) Problematické rygolníky u pozemku - parcely 498 k.ú. Švihov u Lažišť 

5) Dotaz p. Božetěcha Fidlera na prodej pozemku u váhy a výkop na jeho pozemku 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 04/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Mgr. Hanu Patrasovou, ověřovateli p. Petra Domína  a 

Ing. Zdeňka Švejdu. 

 

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. 

 

3) Ředitel Vodovodu Drslavice předložil náplň prací souvisejících s provozem vodovodu ve 

Švihově v rozsahu 1 hodiny měsíčně (viz příloha) a s návrhem na odměnu ve výši 

150,00Kč/1 hodina 

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

Usnesení 05/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje náplň prací 

souvisejících s provozem vodovodu ve Švihově v rozsahu 1 hodiny měsíčně (viz příloha) 

a s návrhem na odměnu ve výši 150,00Kč/1 hodina a pověřuje ředitele Vodovodu 

sepsáním této dohody  

 

4) Problematické rygolníky u pozemku - parcely 498 k.ú. Švihov u Lažišť 



P. Domín žádá úpravu terénu vozovky, kvůli rygolníkům je mu opakovaně poškozován 

plot projíždějícími vozidly. 

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

Miroslav Dočkal zjistí technické možnosti řešení problému do příštího zastupitelstva. 

 

5) Dotaz p. Božetěcha Fidlera na prodej pozemku u váhy (k. ú. Švihov u Lažišť, p. č. 117)  

a výkop na jeho pozemku. Podrobnosti ohledně prodeje pozemku u váhy vyhledá 

v zápisech Miroslav Dočkal do příštího zastupitelstva. Výkop na pozemku p. Fidlera bude 

zaštěrkován. 

 

 

 

     Zapsala: Mgr. Hana Patrasová 

 

     Ověřovatel:  Ing. Zdeněk Švejda    ………………………….  

 

 

  Petr Domín      ………………………….  

 

 

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

       

 

 
 


