
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 27. 06. 2017 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Petr Domín – příchod v 18:20 

hod., Petr Machovec, Mgr. Hana Patrasová, Jana Smolíková, ing. Zdeněk 

Švejda  

 

Omluveni: Petr Machovec 

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele 

2) Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu p. č. 424/7 k. ú. Švihov u Lažišť 

3) Hospodářský výsledek 2016 Obce Drslavice 

4) Hospodářský výsledek 2016 Vodovod Drslavice 

5) Účetní závěrka obce 2016 

6) Účetní závěrka vodovodu 2016 

7) Závěrečný účet 2016 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 20/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli Mgr. Hanu 

Patrasovou a Janu Smolíkovou 

 

 

2) Majitel pozemku p. č. 424/7 v k. ú Švihov u Lažišť žádá o souhlas se stavbou rodinného 

domu na tomto pozemku dle přiložené projektové dokumentace. 

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

Usnesení 21/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí se stavbou 

rodinného domu na pozemku p. č. 424/7 k. ú. Švihov u Lažišť dle přiložené projektové 

dokumentace s tím, že v této části obce není vodovodní ani kanalizační síť. Toto bude 

uvedeno v souhlasu obce se stavbou. 

 

  

3) Schválení rozdělení HV Obce Drslavice za rok 2016 (viz příloha č. 1) 

    Hlasování: 6/0/0 

    Usnesení 22/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje hospodářský 

výsledek Obce Drslavice ve výši -138.959,31 Kč (viz příloha č. 2) po zdanění bez výhrad. 

 

4) Schválení rozdělení HV Vodovodu Drslavice za rok 2016 za rok 2016 (viz příloha č. 2) 

    Hlasování: 5/0/1 



Usnesení 23/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje hospodářský 

výsledek Vodovodu Drslavice ve výši – 25.076,94  Kč (viz příloha č. 2) po zdanění bez 

výhrad. 

 

 

5) Schválení účetní závěrky Vodovodu Drslavice za rok 2016 (viz příloha č. 3) 

Hlasování: 6/0/0 

Usnesení 24/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje účetní závěrku 

Vodovodu Drslavice, IČ: 75102382 za rok 2016 (viz příloha č. 3) bez výhrad.  

 

6) Účetní závěrka Obce Drslavice za rok 2016 (viz příloha č. 4). 

   Hlasování: 6/0/0 

Usnesení 25/2017:  Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje účetní závěrku 

Obce Drslavice, IČ:  00583006 (viz příloha č. 4) za rok 2016 bez výhrad. 

 

7) Závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2016  (viz příloha č. 5) 

Hlasování: 6/0/0 

Usnesení 26/2017:  Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje a zavírá 

závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2016 (viz příloha č. 5) bez výhrad a přijímá opatření 

k nápravě chyb: 

 Chyby a nedostatky závažného charakteru: 

 A.II. 1 – smlouvy i dodatky, které má obecní zastupitelstvo schvalovat, 

budou v budoucnu předem schvalovány obecním zastupitelstvem a následně 

budou zveřejněny na profilu zadavatele. 

 Porušení právního předpisu (137/2006) – smlouvy o dílo nad 500.000,00 Kč 

a jejich dodatky budou v budoucnu zveřejňovány na profilu zadavatele 

 A.II 2 – omylem vyřazený majetek byl zpětně do majetku obce zaúčtován 

 

 Chyby a nedostatky méně závažného charakteru 

 A.II. 2 – k inventurním seznamům účtů účtové třídy 08x budou v inventuře 

roku 2017 vždy doloženy doklady, které dokládají účetní stav. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

 

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

  

 

 Jana Smolíková    ………………………….  

     

  

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


