
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 10. 05. 2016 

                                             

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, ing. Zdeněk Švejda 

 

Omluveni:   

Nepřítomni:  

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 

3) Žádost o finanční příspěvek 

4) Rygolníky u č. p. Drslavice 10 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 06/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli  

p. Petra Machovce 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. 

 

3) Farní úřad Lažiště zaslal žádost o finanční příspěvek na nové ozvučení kostela.  

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

Usnesení 07/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje poskytnutí 

finančního příspěvku na ozvučení kostela Lažiště 

 

Návrh na výši finančního příspěvku ve výši 2.000,00 Kč – pro 2 hlasy 

Návrh na výši finančního příspěvku ve výši 5.000,00 Kč – pro 3 hlasy 

2 zastupitelé se zdrželi hlasování 

 

Následně bylo hlasování pro návrh ve výši 5.000,00 Kč opakováno. 

 

Hlasování: 4/2/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

 

Usnesení 08/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje poskytnutí 

finančního příspěvku na ozvučení kostela Lažiště ve výši 5.000,00 Kč a pověřuje starostu 

obce sepsáním darovací smlouvy. 



 

4) Rygolníky okolo zahrady u domu Drslavice č. p. 10 

Majitel nemovitosti Drslavice č. p. 10 žádá obec o odstranění rygolníků, které jsou 

osazeny mezi obecní komunikací a jeho zahradou. Jako odůvodnění uvádí, že mu již 2x 

byl poničen plot vlekem o traktoru, když tento sjel do těchto rygolníku. 

      Ing. Zdeněk Švejda navrhuje tyto rygolníky kolem cesty zavést. Tento svůj návrh 

      odůvodňuje: „Pokud se auto uhýbá protijedoucímu autu, zajede pravým kolem do rygolu,  

      řidič pak instinktivně jede doleva a může srazit chodce.“ 

 

      Návrh na zalití rygolníků pevným asfaltem 

Hlasování: 2/5/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

      Usnesení 09/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování zamítá návrh na zalití  

      rygolníků pevným asfaltem 

 

  Návrh na označení úseku této místní komunikace směrovacími deskami (se šikmými  

  pruhy)  

  ve směru od Drslavic  

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

ve směru od Kratušína 

Hlasování: 6/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

 

 Usnesení 10/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje návrh na  

 označení úseku této místní komunikace směrovacími deskami (se šikmými  

  pruhy)  ve směru od Drslavic i od Kratušína 

 

 

     Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

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

 

 

  Petr Machovec    ………………………….  

 

 

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

       

 


