
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 05. 03. 2019 

                                             

 

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Bc. Miroslava Binderová, Lukáš Dubovský, Petr Machovec, Mgr. Hana 

Patrasová, Václav Vachta 

 

Omluveni: Miroslav Dočkal 

 

Nepřítomni: Petr Domín 

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Smlouva o zřízení věcného břemene – parc. č. 629/1 

3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

4) Žádost o vyjádření a stanovisko k projektové dokumentaci  

5) Rozpočtové opatření č. 3 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

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

z jednání obecního zastupitelstva Hanu Patrasovou, ověřovateli Lukáše Dubovského a 

Václava Vachtu. 

 

2) E.ON Distribuce zaslal Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 629/1 

v katastrálním území Švihov u Lažišť (viz příloha č. 1)  

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

Usnesení 08/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí se  Smlouvou o 

zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 629/1 v katastrálním území Švihov u Lažišť (viz 

příloha č. 1) a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

 

3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního 

zařízení (viz příloha č. 2) 

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

Usnesení 09/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí se  Smlouvou          

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení 

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

 

4) Žádost o vyjádření a stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu „001030050449 Chválov 

– kabel NN, Kovářov“ (viz příloha č. 3) 

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



Usnesení 10/2018: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování nemá žádné námitky proti 

projektové dokumentaci na stavbu „001030050449 Chválov – kabel NN, Kovářov“ (viz 

příloha č. 3) 

 

5) Rozpočtové opatření č. 3 (viz příloha č. 4) 

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

Usnesení 11/2019: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3  

(viz příloha č. 4) 

 

 

 

    Zapsala: Mgr. Hana Patrasová 

 

    Ověřovatel:  Lukáš Dubovský     ………………………….  

 

 Václav Vachta    ………………………….  

 

     

  Místostarosta obce: Bc. Miroslava Binderová  ………….……………….. 


