
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 08. 11. 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 

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele 

2) Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci na opravu rybníka 

3) Finanční dar SDH    

4) Zimní údržba silnic  

5) POV 2017  

6) Plán inventur  

7) Rozpočtové opatření 8  

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 39/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli  

Mgr. Hanu Patrasovou a Petra Domína.  

 

2) Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci na opravu rybníka 

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

Usnesení 40/2016: Zastupitelstvo obce povedení projednání a hlasování pověřuje starostu 

obce k zahájení příprav ke zpracování podkladů pro pování žádosti o dotaci na opravu 

obecního rybníka 

 

3) Finanční dar pro místní SDH 

Místní sbor dobrovolných hasičů požádal obecní zastupitelstvo o finanční dar na pořízení 4ks 

hasičských uniforem. 

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

Usnesení 41/2016: Zastupitelstvo obce povedení projednání a hlasování schvaluje finanční 

dar pro místní SBH na pořízení 4 ks hasičských uniforem ve výši 19.004,00 Kč. Dále 

pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o účelovém finančním daru s místním SBH. 

 

4) Zimní údržba místních komunikací 2016/2017 

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

Usnesení 42/2016: Zastupitelstvo obce povedení projednání a pověřuje starostu obce 

k podpisu smlouvy o zimní údržbě místních komunikací v ceně 500,00 Kč bez DPH / 1 hod. 

 

5) POV 2017 

Podání žádosti o dotace v rámci programu POV Jihočeského kraje na: 

a) opravu hasičské zbrojnice v odhadované výši 250 000,00 Kč  

b) opravu vodovod a následné terénní úpravy v odhadované výši 400 000,00 Kč 

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



Usnesení 43/2016: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje a pověřuje starostu obce 

k podání žádosti o dotace v rámci programu POV Jihočeského kraje na: 

a) opravu hasičské zbrojnice v odhadované výši 250 000,00 Kč  

b) opravu vodovod a následné terénní úpravy v odhadované výši 400 000,00 Kč 

 

6) Plán inventur 

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

Usnesení 44/2016: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje za předsedu inventarizační 

komise Mgr. Hanu Patrasovou a za členy inventarizační komise pana Petra Machovce a ing. 

Zdeňka Švejdu. Termín zahájení inventur 1. 12. 2016 a termín ukončení 31. 1. 2016. 

 

7) Rozpočtové opatření č. 8 (příloha č. 1) – příjmy +28.000,00 Kč, výdaje + 31.410,00 Kč, 

financování – 17.590,00 Kč 

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

Usnesení 45/2016: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8 

(příloha č. 1) – příjmy + 28.000,00 Kč, výdaje + 31.410,00 Kč, financování – 17.590,00 Kč 

 

 

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

 

 

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

 

 

    Petr Domín      ………………………….  

     

  

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

 

 

 

 


