
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 06. 12. 2016 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

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

Švejda 

Omluveni: Petr Machovec, Mgr. Hana Patrasová, Jana Smolíková 

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele 

2) Vícepráce na opravě vodovodu Drslavice 

3) Neinvestiční příspěvek Vodovodu Drslavice  

4) Rozpočtové opatření č. 9  

5) Koupě pozemku  

6) Pořízení kontejneru na sklo do Švihova  

7) Výběrové řízení „Výstavba lesní cesty v k. ú. Švihov u Lažišť 
 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 46/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli ing. Zdeňka Švejdu 

a Petra Domína 

 

2) Vícepráce na opravě vodovodu Drslavice 

Při realizaci akce „Obnova vodovodu a kanalizace v Drslavicích“ bylo nutno opravit hlavní 

vodovodní řád ve větším rozsahu, než bylo plánováno dle zadávací dokumentace výběrového 

řízení. 

Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 47/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje vícepráce na 

opravě vodovodu v Drslavicích. 

 

3) Neinvestiční příspěvek Vodovodu Drslavice – návrh ve výši 94.430,00 Kč na opravu napojení 

jednotlivých přípojek na hlavní vodovodní řád 

Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 48/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje neinvestiční 

příspěvek Vodovodu Drslavice na opravu napojení jednotlivých přípojek na hlavní vodovodní 

řád v Drslavicích v celkové výši ve výši 94.430,00 Kč. 

 

 

4) Rozpočtové opatření č. 9 (příloha č. 1) – příjmy + 98 213,00 Kč, výdaje + 217 900,00 Kč, 

financování – 119 687,00 Kč 

Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

5) Usnesení 49/2016: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9 

(příloha č. 1) – příjmy + 98 213,00 Kč, výdaje + 217 900,00 Kč, financování – 119 687,00 Kč 

 



6) Koupě pozemku  

Návrh na koupi pozemku p. č.  229/2 o výměře 17 m
2
 a pozemku p. č. 229/3 o výměře 10 m

2
 

v k. ú. Švihov u Lažišť  za celkovou cenu 1.003,00 Kč. 

Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 50/2016: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup pozemku p. č.  229/2 o 

výměře 17 m
2
 a pozemku p. č. 229/3 o výměře 10 m

2
 v k. ú. Švihov u Lažišť  za celkovou 

cenu 1.003,00 Kč. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na výše uvedené 

pozemky. 

 

7) Pořízení kontejneru na sklo do Švihova – odložit na příští zasedání zastupitelstva 

Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Jednání o pořízení dalšího kontejneru na sklo do Švihova se odkládá na příští zasedání 

zastupitelstva 

 

8) Výběrové řízení „Výstavba lesní cesty v k. ů. Švihov u Lažišť 

K podání nabídky ve výběrovém řízení „Výstavba lesní cesty v k. ů. Švihov u Lažišť byly 

navrženy firmy: 

IČ: 47239328, Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, Třeboň  

IČ: 60071346, Reno Šumava a.s., Pražská 326, Vlachovo Březí 

IČ: 02192012, VKB stavby s.r.o., Buk 51 

 Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)  

 Usnesení 51/2016: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje, aby výše uvedené firmy   

 byly vyzvány k podání nabídky ve výběrovém řízení „Výstavba lesní cesty v k. ů. Švihov u  

 Lažišť. Dále schvaluje zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení (viz příloha 2) a  

 lhůtu pro podání nabídek do dne 2. 1. 2017 do 13:00 hod.  

 

 

. 

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

 

 

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

 

 

    Petr Domín      ………………………….  

     

  

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

 

 


