
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 14. 12. 2017 

 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Petr Machovec, Mgr. Hana 

Patrasová, Jana Smolíková, ing. Zdeněk Švejda, Petr Domín 

  

Hosté: zástupce D.A.S Rechtsschutz AG 

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele 

2) Pojištění rizik 

3) Termíny dalších zasedání obecního zastupitelstva  

4) Rozpočtové opatření č. 10 

5) Odměny členů zastupitelstva a výborů 1. 1. 2018 

6) MAS Šumavsko – smlouva o finančním daru  

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 59/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

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

Patrasovou a Patra Machovce 

 

2) Zástupce firmy D.A.S Rechtsschutz AG představil zastupitelům obce pojištěni rizik. O 

případném sjednaní tohoto pojištění budou zastupitelé jednat na příštím zasedání. 

 

3) Další zasedání obecního zastupitelstva se bude konat 30. 12. 2017 a 9. 1. 2018 

Zastupitelé berou na vědomí 

 

4) Rozpočtové opatření č. 10 (viz příloha č. 1) 

Hlasování: 7/0/0 

Usnesení 60/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové 

opatření č. 10 (viz příloha č. 1) 

 

5) Nařízením vlády č. 318/2017 Sb, bylo zrušeno Nařízení vlády č.  37/2003. Členové obecního 

zastupitelstva budou od 1. 1. 2018 brát pouze jednu odměnu i za vykonávání souběžně více 

funkcí (předseda nebo člen komise a výboru). 

Vzhledem k této změně se od 1. 1. 2018 mění odměny členů zastupitelstva a výborů takto: 

 

a) Odměna neuvolněného starosty obce – návrh 16.000,00 Kč měsíčně 

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

Usnesení 61/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje výši odměny 

neuvolněného starosty obce od 1. 1. 2018 ve výši 16.000,00 Kč měsíčně. 

 

 



b) Odměna neuvolněného místostarosty obce – návrh 6.000,00 Kč měsíčně 

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

c) Usnesení 62/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje výši odměny 

neuvolněného místostarosty obce od 1. 1. 2018 ve výši 6.000,00 Kč měsíčně 

d) Odměna neuvolněného člena obecního zastupitelstva – návrh 1.000,00 Kč měsíčně 

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

Usnesení 63/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje výši odměny 

neuvolněného člena obecního zastupitelstva od 1. 1. 2018 ve výši 1.000,00 Kč měsíčně. 

e) Odměna předsedy finančního i kontrolního výboru obce – návrh 1.150,00 měsíčně 

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

Usnesení 64/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje výši odměny 

předsedy finančního i kontrolního výboru obce od 1. 1. 2018 ve výši 1.150,00 Kč 

měsíčně. 

f) Odměna člena finančního i kontrolního výboru obce – návrh 100,00 měsíčně 

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

Usnesení 65/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje výši odměny 

člena finančního i kontrolního výboru obce od 1. 1. 2018 ve výši 100,00 Kč měsíčně. 

 

6) MAS Šumavsko – smlouva o finančním daru (příloha č. 2) 

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

Usnesení 66/2017: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje smlouvu o 

finančním daru (viz příloha 2) a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

 

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

  

 

 Petr Machovec     ………………………….  

     

  

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


