
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 05. 09. 2017 

                                             

 

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, Petr Machovec, ing. Zdeněk Švejda  

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele:  

2) Výběrové řízení hasičárna – výběr dodavatele a podpis smlouvy  

3) Výběrové řízení vodotoky – výběr dodavatele a podpis smlouvy  

4) Rozpočtové opatření č. 7 

5) Střednědobé výhledy   

6) Metodický pokyn pro Vodovod Drslavice 

7) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

8) Volební komise 

9) Záměr prodloužení pachtovní smlouvy a záměr změny pachtýře 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 35/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

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

Patrasovou a p. Petra Machovce. 

 

2) Výběrové řízení „Oprava hasičské zbrojnice Drslavice“  

a) Výběr dodavatele 

Komise pro hodnocení nabídek vybrala a doporučuje jako vítěze firmu s nejnižší 

nabídkovou cenou 407.940,00 Kč včetně DPH – pana Rudolfa Vojtu 

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

Usnesení 36/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje dodavatele 

akce „Oprava hasičské zbrojnice Drslavice“ pana Rudolfa Vojty, Lažiště, s nejnižší 

nabídkovou cenou. 

b) Podpis smlouvy 

Usnesení 37/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje dodavatelskou 

smlouvu o dílo (příloha č. 1) a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

3) Výběrové řízení „Vyčištění vodotoků a krajnic místních komunikací v katastru obce 

Drslavice“ 

a)  Výběr dodavatele 

Komise pro hodnocení nabídek vybrala a doporučuje jako vítěze firmu s nejnižší 

nabídkovou cenou 179.080,00 Kč včetně DPH – pana Stanislava Jiraně 

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

https://pro-za.cz/contract/a46f6a
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Usnesení 38/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje dodavatele 

akce „Vyčištění vodotoků a krajnic místních komunikací v katastru obce Drslavice“ 

pana Stanislava Jiraně, Strunkovice nad Blanicí s nejnižší nabídkovou cenou. 

b)  Podpis smlouvy 

Usnesení 39/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje dodavatelskou 

smlouvu o dílo (příloha č. 2) a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

4) Rozpočtové opatření č. 7 (viz příloha č. 3) 

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

Usnesení 40/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové 

opatření č. 7 (viz příloha č. 3) 

 

5) Střednědobé výhledy 

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

Usnesení 41/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje střednědobé 

výhledy (původně rozpočtové výhledy) dle přílohy č. 4  

 

6) Metodický pokyn pro Vodovod Drslavice  

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

 Usnesení 42/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje Metodický     

 pokyn pro Vodovod Drslavice dle přílohy č. 5    

 

7) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

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

Usnesení 43/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje Směrnici pro 

zadávání veřejných zakázek dle přílohy č. 6    

 

8) Volební komice 

Návrh:   předseda  Machovcová Dana 

zapisovatel  Pojslová Stanislava 

členové Mauricová Růžena 

Liňhová Marie   

       Zastupitelé berou na vědomí 

 

9)   Záměr prodloužení pachtovní smlouvy a změny pachtýře 

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

Usnesení 44/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zveřejnění 

záměru prodloužení pachtovní smlouvy na pozemek p. č. 528/33  a zveřejnění záměru změny 

pachtýře u pozemku p.č. 2/2 v k ú. Švihov u Lažišť.   

 

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

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

  

 Petr Machovec    ………………………….  

     

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

https://pro-za.cz/contract/4aae3b

