
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 05. 06. 2018 

                                             

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, ing. Zdeněk Švejda  

 

 

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele 

2) Hospodářský výsledek 2017 Obce Drslavice 

3) Hospodářský výsledek 2017 Vodovod Drslavice 

4) Účetní závěrka vodovodu 2017 

5) Účetní závěrka obce 2017 

6) Závěrečný účet obce 2017 

7) POV 2018  

8) Letecké foto obce   

9) Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 

10) Rozpočtové opatření č. 6 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 22/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

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

Patrasovou a Petra Machovce. 

 

2) Schválení rozdělení HV Obce Drslavice za rok 2017 (viz příloha č. 1) 

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

    Usnesení 23/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje hospodářský 

výsledek Obce Drslavice ve výši 114.940,80 Kč (viz příloha č. 1) po zdanění bez výhrad. 

 

3) Schválení rozdělení HV Vodovodu Drslavice za rok 2017 za rok 2016 (viz příloha č. 2) 

    Hlasování: 7/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 24/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje hospodářský 

výsledek Vodovodu Drslavice ve výši 41.251,09 Kč po zdanění bez výhrad a jeho rozdělení 

do rezervního fondu (viz příloha č. 2) 

 

4) Schválení účetní závěrky Vodovodu Drslavice za rok 2017 (viz příloha č. 3) 

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

Usnesení 25/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje účetní závěrku 

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



 

5) Účetní závěrka Obce Drslavice za rok 2017 (viz příloha č. 4). 

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

Usnesení 26/2018:  Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje účetní závěrku 

Obce Drslavice, IČ:  00583006 (viz příloha č. 4) za rok 2017 bez výhrad. 

 

6) Závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2017  (viz příloha č. 5) 

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

Usnesení 27/2018:  Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje a zavírá 

závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2017 (viz příloha č. 5) bez výhrad a přijímá opatření 

k nápravě chyb: 

 Chyby a nedostatky závažného charakteru: 

A.II. 1 – do 15 dnů od projednání závěrečného účtu nebyla podána písemná 

informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb                      

a  nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkumu hopodaření za rok 2016.  

Písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb       

a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkumu hopodaření za rok 2017 

bude odeslána datovou schránkou nejpozději do 21. 6. 2018 

 

7) POV 2018 

 Akci veřejné osvětlení a následné terénní úpravy budou rozděleny na 2 akce možných     

2 dodavatelů 

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

Usnesení 28/2018:  Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování neschvaluje veřejné 

osvětlení a následné terénní úpravy rozdělit na 2 poptávané akce. 

 

 Jako členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Veřejné 

osvětlení a následné terénní úpravy“ navrženi: Mgr. Hana Patrasová, ing. Zdeněk Švejda 

a p. Lukáš Dubovský. 

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

Usnesení 29/2018:  Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje členy 

komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Veřejné osvětlení a 

následné terénní úpravy“  Mgr. Hanu Patrasovou, ing. Zdeňka Švejdu a p. Lukáše 

Dubovského. 

 

 Firmy, které budou osloveny na podání nabídek do výběrového řízení na akci „Veřejné 

osvětlení a následné terénní úpravy“ 

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

Usnesení 30/2018:  Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje tyto firmy, 

které budou osloveny na podání nabídek do výběrového řízení na akci „Veřejné osvětlení 

a následné terénní úpravy“: 

a) HÁJEK stavby s.r.o. 

 Písek, Budějovické Předměstí, Budovatelská 1905 

 IČ: 28107306 

 

b) Stanislav Jiráň 

Na Ostrově 79, Strunkovice nad Blanicí,  

IČ 14493128  

 



c) VKB stavby s.r.o.. 

 Buk 51, 383 01  Prachatice 

 IČ: 02192012 

 

8) Nákup digitálních letecných snímků obce včetně autorských práv. 

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

Usnesení 31/2018:  Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje nákup 

digitálních leteckých snímků obce včetně autorských práv v ceně 8000,00 Kč. 

 

9) Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 

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

Usnesení 32/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že zastupitelstvo 

obce pro volební období 2018-2022 bude mít 7 členů.  

 

10) Rozpočtové opatření č. 6 (viz příloha č. 6) 

 Hlasování: 7/0/0 

 Usnesení 33/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové   

 opatření č. 6 (viz příloha č. 6) 

 

 

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

 

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

  

 

 Petr Machovec    ………………………….  

     

  

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


