
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 13. 11. 2018 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Petr Domín, Lukáš Dubovský, 

Petr Machovec, Mgr. Hana Patrasová – příchod v 18:20 hod. 

 

Program: pan Libor Hykyš 

 

1) Složení slibu zastupitele 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

3) Žádost o úhradu nákladů spojených s vybudováním šachty 

4) Dvousložkové vodné – pevná složka 

5) Dvousložkové vodné – pohyblivá složka 

6) Odstoupení ředitele Vodovodu Drslavice 

7) Rozpočtové opatření č. 11 

 

 

1) Předsedající vyzval pana Václava Vachtu ke složení slibu, protože se ustavujícího zasedání 

obecního zastupitelstva neúčastnil. 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 vyzval pana Václava Vachtu ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 

připraveném archu (viz příloha č. 1). 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 71/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. M. Binderovou, ověřovateli p. Petra Machovce a  

p. Lukáše Dubovského. 

 

3) Pan Libor Hykyš spolu s panem Petrem Domínem požádali o úhradu nákladů spojených 

s vybudováním šachty na přeloženém vodovodním řádu, ve které budou osazeny vodoměry 

jednotlivých odběratelů. Zastupitelé obce požádali o rozpis těchto nákladů. Po dodání tohoto 

rozpisu budou zastupitelé o žádosti o proplacení jednat na nejbližším možném zasedání.   

 

4) Dvousložkové vodné – pevná složka 

Ředitel Vodovodu Drslavice předložil zastupitelům kalkulaci pevné složky vodného. Tato 

kalkulace vycházela ze skutečných nákladů za období 1-8/2018. Tato kalkulace, 

aktualizovaná o náklady za 9-12/2018 bude použita pro kalkulaci pevné složky 

dvousložkového vodného s platností od 1. 1. 2019. 

Pro určení pevné ceny dvousložkového vodného byly použity skutečné náklady roku 2017: 

 

 



 

a) pro odběratele připojené na vodovod Drslavice: 

náklady 2017 činily 36.167,07   x  15%   /   31 odběratelů =   175,00 Kč 

 

b) pro odběratele připojené na vodovod Švihov: 

náklady 2017 činily 20.318,00    x  15%   /   17 odběrateli =   179,28 Kč 

 

Navržena byla shodná cena pevné části dvousložkového vodného 170,00 Kč / rok. 

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

Usnesení 72/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje pevnou cenu 

dvousložkového vodného na období 11/17 – 10/18 pro odběratele připojené na vodovod 

Drslavice i vodovod Švihov ve výši 170,00 Kč / rok. 

  

Do vyúčtování bude uvedena informace o změně pevné složky dvousložkového vodného 

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

Usnesení 73/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, aby                   

do vyúčtování pro odběratele Vodovod Drslavice uvedl toto: 

Na základě skutečných nákladů roku 2017 bylo usnesením zastupitelstva obce č. 73./2018 

rozhodnuto o snížení pevné složky ceny vodného za období 11/17 – 10/18 na 170,00 Kč/rok. 

 

5) Dvousložkové vodné – pohyblivá složka 

Ředitel Vodovodu Drslavice předložil zastupitelům návrh, aby pohyblivá složka vody byla:  

 pro odběratele připojené na vodovod Drslavice 25,00 Kč / m
3
 

 pro odběratele připojené na vodovod Švihov 13,00 Kč / m
3
 

Tento návrh je v rozporu s usnesením zastupitelstva z roku 2016, kdy po zavedení 

dvousložkové formy vodného byla schválena pohyblivá složka vodného nižší. 

Předložen protinávrh na zachování původně schválené ceny pohyblivé složky 

dvousložkového vodného. 

 

a) Návrh pohyblivé složky pro odběratele připojené na vodovod Drslavice 25,00 Kč / m
3
 

a pro odběratele připojené na vodovod Švihov 13,00 Kč / m
3
  

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

 

b) Návrh pohyblivé složky pro odběratele připojené na vodovod Drslavice 20,00 Kč / m
3
 

a pro odběratele připojené na vodovod Švihov 11,00 Kč / m
3
  

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

Usnesení 74/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje ponechat výši 

pohyblivé složky pro odběratele připojené na vodovod Drslavice 20,00 Kč / m
3
 a pro 

odběratele připojené na vodovod Švihov 11,00 Kč / m
3
  

6) Pan Petr Domín – ředitel Vodovodu Drslavice ústně oznámil, že z pozice ředitele Vodovodu 

Drslavice odstupuje. 

Zastupitelé obce Drslavice jej vyzvali, aby toto své rozhodnutí podal neprodleně písemně. 

Jakmile tak pan Domín učiní, bude zastupitelstvo obce tuto situaci řešit na svém zasedání. 

 

 

 

  



7) Rozpočtové opatření č. 11 

Rozpočtové opatření č. (viz příloha č. 2) 

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

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

opatření č. 11 (viz příloha č. 2). 

 

 

 

    Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

    Ověřovatel:  Petr Machovec    ………………………….  

 

 Lukáš Dubovský    ………………………….  

 

     

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


