
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 07. 05. 2019 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

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

Petr Machovec, Mgr. Hana Patrasová, Václav Vachta 

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Rozšíření zastavitelného území Chválov – sloučení pozemků 

3) Informace p. starosty o změně podmínek rozšíření místní komunikace   

4) Rozpočtové opatření č. 5 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 15/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli Lukáše Dubovského 

a Mgr. Hanu Patrasovou. 

 

2) Žádost o rozšíření zastavitelného území Chválov – změna z důvodu sloučení pozemků 

Majitel pozemku parc. č. 384/23 v k. ú Švihov u Lažišť požádal o rozšíření zastavitelného 

územní o tento pozemek. 

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

Usnesení 16/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje změnu v souhlasu 

s rozšířením zastavitelného území ze dne 06. 12. 2018. Pozemek parc. č. 384/23 byl sloučen 

se sousedním pozemkem. Tím došlo k jeho zvětšení na výměu 1997 m
2
. Zastupitelé tedy 

souhlasí, aby se zastavěné území  v části Chválov rozšířilo o pozemek parc. č. 384/23 v k. ú 

Švihov u Lažišť o velikosti 1997 m
2
    

 

3) Informace p. starosty o změně podmínek rozšíření místní komunikace   

Starosta obce informoval zastupitele, že majitelé pozemku parc.č. 507/3 v k.ú. Švihov u 

Lažišť, kteří předběžně souhlasili s odprodejem části pozemku pro rozšíření místní 

komunikace parc.č. 629/1 v k.ú. Švihov u Lažišť, v současné době svůj prodej podmiňují 

pronájmem zatravněné části místní komunikace 629/1. 

Zastupitelé provedli šetření na místě a navrhli, aby starosta na příští zastupitelstvo pozval 

majitele výše uváděného pozemku k upřesnění prodeje a pronájmu.  

 

4) Rozpočtové opatření č. 5 (viz příloha č. 1) 

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

Usnesení 17/2019: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5  

(viz příloha č. 1) 

 

    Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

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

 

 Mgr. Hana Patrasová    ………………………….  

  

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


