
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 30. 10. 2018 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Mgr. Hana Patrasová,  

Petr Domín, Dubovský Lukáš, Machovec Petr 

 

Omluveni: Václav Vachta 

 

Program:  

1) Složení slibu zastupitelů 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

3) Schválení programu  

4) Volba  starosty a místostarosty:  

a) určení počtu místostarostů  

b) určení způsobu volby    

c) volba starosty  

d) volba místostarosty     

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru:  

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  

b) volba předsedy finančního výboru  

c) volba členů finančního výboru  

d) volba předsedy kontrolního výboru  

e) volba členů kontrolního výboru  

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva a výborů  

7) Zřízení inventarizační komise a zahájení a ukončení inventur   

8) Odměny z dohod o provedení práce  

9) Dary k životním výročím 

10) Smlouva o zimní údržbě komunikací 

11) Žádost Vodovodu Drslavice o příspěvek vodovodu Švihov 

12) Rozpočtové opatření č. 10 

13) Termíny zasedání obecního zastupitelstva  

14) Oznámení Vodovodu Drslavice o nových cenách dvojsložkového vodného 

 

Zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Miroslav Dočkal 

 

1) Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu 

zastupitele upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek 

zánik mandátu.  

    Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib dle Zákona o obcích „Slibuji věrnost 

České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 

v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“  

a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 

podpisem na připraveném archu (viz příloha č. 1). 

 Pan Václav Vachta složí slib na příštím zasedání obecního zastupitelstva. 



2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 45/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. M. Binderovou, ověřovateli Mgr. Hanu Patrasovou a      

p. Lukáše Dubovského. 

 

3) Schválení programu  

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

Usnesení 46/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje navržený program 

jednání obecního zastupitelstva. 

 

4) Volba starosty a místostarosty obce: 

a) určení počtu místostarostů – navržen 1 místostarosta 

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

Usnesení 47/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje 1 místostarostu 

obce. 

 

b) určení způsobu volby – navrženo veřejné hlasování 

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

Usnesení 48/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje veřejnou volbu 

starosty i místostarosty obce. 

    

c) volba starosty – navržen pan Miroslav Dočkal 

Hlasování: 5/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 49/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje pana Miroslava 

Dočkala starostou obce- 

 

d) volba místostarosty – navržen pan Petr Machovec a Bc. Miroslava Binderová 

Hlasování: 

 pro pana Petra Machovce 1/0/5(pro/proti/zdržel se hlasování) 

 pro Bc. Miroslavu Binderovou 4/1/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 50/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje  

Bc. Miroslavu Binderovou místostarostkou obce. 

 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru:  

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru – navrženo 3 členové výboru 

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

Usnesení 51/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že finanční 

i kontrolní výbor bude mít 3 členy. 

 

b) volba předsedy finančního výboru – navržena Mgr. Hana Patrasová 

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

Usnesení 52/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje Mgr. Hanu 

Patrasovou předsedkyní finančního výboru 

 

c) volba členů finančního výboru – navrženy paní Dana Machovcová a Ing. Miroslava 

Dubovská. 

 



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

Usnesení 53/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje paní Danu 

Machovcovou a Ing. Miroslavu Dubovskou členkami finančního výboru. 

 

d) volba předsedy kontrolního výboru – navržen pan Petr Machovec 

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

Usnesení 54/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje pana Petra 

Machovce předsedou kontrolního výboru. 

 

e) volba členů kontrolního výboru – navrženi pan Lukáš Dubovský a pan Petr Domín 

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

Usnesení 55/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje pana Lukáše 

Dubovského a pana Petra Domína členy kontrolního výboru 

 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva a výborů od 30. 10. 2018 

Měsíční odměna starosty obce – návrh ponechat 16.000,00 Kč 

Hlasování: 5/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 56/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje měsíční odměnu 

pro starostu obce ve výši 16.000,00 Kč od 30. 10. 2018. 

Cestovné – návrh 100 km měsíčně  

Hlasování: 5/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 57/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje starostovi obce 

paušální náhradu cestovného na 100 km měsíčně. 

 

Měsíční odměna místostarosty obce – návrh ponechat 6.000,00 Kč 

Hlasování: 5/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 58/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje měsíční odměnu 

pro místostarostu obce ve výši 6.000,00 Kč od 30. 10. 2018. 

 

Měsíční odměna člena zastupitelstva obce – návrh ponechat 1000,00 Kč 

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

Usnesení 59/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje měsíční odměnu 

pro člena zastupitelstva obce ve výši 1.000,00 Kč od 30. 10. 2018. 

 

Měsíční odměna předsedy finančního a kontrolního výboru – návrh ponechat 1150,00 Kč 

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

Usnesení 60/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje měsíční odměnu 

pro předsedu finančního a kontrolního výboru ve výši 1.150,00 Kč od 30. 10. 2018. 

 

Měsíční odměna člena finančního a kontrolního výboru – návrh ponechat 100,00 Kč 

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

Usnesení 61/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje měsíční odměnu 

pro člena finančního a kontrolního výboru ve výši 100,00 Kč od 30. 10. 2018. 

 

7) Zřízení inventarizační komise a zahájení a ukončení inventur    

a) Za předsedu inventarizační komise byla navržena Mgr. Hana Patrasová a za členy 

inventarizační komise pan Petr Machovec a pan Lukáš Dubovský      

 



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

Usnesení 62/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje předsedou 

inventarizační komise Mgr. Hanu Patrasovou a za členy inventarizační komise pana Petra 

Machovce a pana Lukáše Dubovského.  

b) Termín zahájení inventur 1. 12. 2018 a termín ukončení 31. 1. 2019 

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

Usnesení 63/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje termín zahájení 

inventur 1. 12. 2018 a termín ukončení 31. 1. 2019.  

 

8) Odměny z dohod o provedení práce 

 Zpracování účetnictví – návrh ponechat 6.000,00 Kč měsíčně 

 Aktualizace a správa webových stránek obce – ponechat stávajících 5.000,00 Kč ročně 

 Údržba veřejných prostranství – návrh ponechat 150,00 Kč / 1 hod. 

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

     Usnesení 64/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje ponechat u dohod        

     o provedení práce odměny v dosavadní výši dle návrhů. 

 

9) Dary k životním výročím – navrženo ponechat stávající: 

 k životnímu výročí od 50. let vždy po 5 letech a od 80. let každý rok po předchozím 

souhlasu jubilanta zaslat blahopřání do rozhlasu 

 k životnímu výročí od 60. let vždy po 5 letech a od 80. let každý rok finanční dar ve 

výši 500,00 Kč  

 narozenému nového občánkovi (resp. rodičům) při nástupu do 1. třídy ZŠ finanční dar 

ve výši 1.000,00 Kč 

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

     Usnesení 65/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje ponechat dary  

     k životním výročím v dosavadní výši dle návrhů. 

 

10) Zimní údržba místních komunikací 2018/2019 

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

Usnesení 66/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování a pověřuje starostu obce 

k podpisu smlouvy o zimní údržbě místních komunikací 2018/2019 v ceně 600,00 Kč bez DPH 

za 1 hodinu. 

 

11) Příspěvek Vodovodu Švihov 

Ředitel Vodovodu Drslavice požádal o příspěvek pro vodovod Švihov ve výši 14.416,00 Kč 

(viz příloha č. 2) 

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

Usnesení 67/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje příspěvek 

Vodovodu Švihov ve výši 14.416,00 Kč, který bude poskytnut na základě faktury. 

 

12) Rozpočtové opatření č. 10 

Rozpočtové opatření č. (viz příloha č. 3) 

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

Usnesení 68/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové 

opatření č. 10  (viz příloha č. 3). 

 

 



13) Termíny zasedání obecního zastupitelstva  

Navrženy tyto termíny konání zasedání obecního zastupitelstva vždy od 18:00 hodin v budově 

obecního úřadu: 

 

13. 11. 2018   08. 01. 2019      

04. 12. 2018   05. 02. 2019    

30. 12. 2018 

       

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

Usnesení 69/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje výše navrhované 

termíny konání zasedání obecního zastupitelstva. 

 

14) Oznámení Vodovodu Drslavice o nových cenách dvojsložkového vodného 

Dne 29. 09. 2018 zaslal e-mailem ředitel Vodovodu Drslavice pan Petr Domín starostovi obce 

oznámení o nových cenách dvojsložkového vodného s tím, aby toto oznámení bylo zveřejněno 

na webových stránkách obce (viz příloha č. 4). Starosta obce pana Domína vyzval k doložení 

výpočtu těchto nových cen. Tento výpočet ředitel Vodovodu starostovi obce nedodal a nebyl 

předložen ani na zasedání obecního zastupitelstva dne 30. 10. 2018. 

Vzhledem k tomu, že vodné a stočné patří ke komoditám s regulovanými cenami, které musí 

být odběratelům sděleny před začátkem účtovacího období, zastupitelé o výši dvojsložkého 

vodného na období 2018-2019 budou jednat na příštím zasedání obecního zastupitelstva dne 

13. 11. 2018. 

Ředitel Vodovodu na tomto zasedání předloží způsob a výpočet jednotlivých cen vodného a 

stočného 2018-2019 

Hlasování 5/1/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 70/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování neschvaluje navrhované ceny 

dvojsložkového vodného dle návrhu ředitele Vodovodu Drslavice ze dne 29. 9. 2018 a ukládá 

mu do příštího zasedání obecního zastupitelstva předložit způsob a výpočet jednotlivých cen 

z tohoto návrhu (viz příloha č. 4) 

 

 

    Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

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

 

 

 Lukáš Dubovský    ………………………….  

 

  

    

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

      


