
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 13. 02. 2018 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

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

Švejda, Petr Domín - přišel 18:35 hod. 

  

 

Omluveni:  Mgr. Hana Patrasová, Jana Smolíková 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele 

2) Zastavitelné území Trpín 

3) Žádosti o vyjádření k výstavbě vrtaných studní Chválov    

4) Navýšení odměn členů volební komise    

5) Rozpočtové opatření č. 2 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 07/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

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

a Petra Machovce 

 

2) Zastavitelné území Trpín 

P. L. Sýkora žádá o rozšíření zastavitelného území v části Trpín dle přílohy č. 1  

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

Usnesení 08/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozšíření 

zastavitelného území v části Trpín dle přílohy č. 1 

 

3) Majitelé nemovitostí č. p. Chválov 35 a Chválov 6 požádali o vyjádření k výstavbě vrtaných 

studní na svých pozemcích pro zásobování pitnou vodou svých nemovitostí 

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

Usnesení 09/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje vyjádření 

souhlasu s výstavbou vrtaných studní pro zásobování pitnou vodou nemovitosti Chválov            

č. p. 35 a Chválov č. p. 6 dle dokumentace přiložené k žádostem. 

 

4) Vzhledem  tomu, že byly navýšeny pouze odměny předsedů a zapisovatelů volebních komisí 

pro Volby prezidenta ČR v roce 2018, vznikla petice a náhledná výzva k navýšení odměn       

i ostatních členů volebních komisí alespoň v obecních rozpočtů. 

Navrženo bylo navýšení o 300,00 Kč členovi volební komise, mimo předsedu a zapisovatele. 

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

Usnesení 10/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje navýšení             

o 300,00 Kč odměnu každému členovi volební komise, mimo předsedu a zapisovatele. 

 

 

 



5) Rozpočtové opatření č. 2 (viz příloha č. 2) 

Hlasování: 5/0/0 

Usnesení 11/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové 

opatření č. 2 (viz příloha č. 2) 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

 

    Ověřovatel:  ing. Zdeněk Švejda     ………………………….  

  

 

 Petr Machovec    ………………………….  

     

  

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


