
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 04. 06. 2019 

                                             

 

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

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

Mgr. Hana Patrasová, Václav Vachta 

 

Omluveni: Machovec Petr 

 

Hosté:  p. Martin Mezera 

Program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele     

2) Jednání ohledně možnosti prodeje části pozemku 507/3   

3) Záměr pachtu 

4) Žádost o připojení na obecní vodovod 

5) Rozpočtové opatření č. 6       

6) Žádost o vyjádření k novému el. vedení Drslavice - Fošum  

7) Smlouva o věcném břemenu  

8) Hospodářský výsledek 2018 Obce Drslavice 

9) Hospodářský výsledek 2018 Vodovod Drslavice 

10) Účetní závěrka vodovodu 2018 

11) Účetní závěrka obce 2018 

12) Závěrečný účet obce 2018 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 18/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli Lukáše 

Dubovského a Mgr. Hanu Patrasovou. 

 

2) Spolumajitel pozemku parc. č. 507/3 v k.ú. Švihov u Lažišť informoval zastupitele, že jsou 

ochotni obci odprodat část tohoto pozemku pro rozšíření místní komunikace parc. č. 629/1 

v k.ú. Švihov u Lažišť s podmínkou, že obec jim prodá zatravněnou část místní komunikace 

parc. č. 629/1, kterou v současnosti užívají.  

Hlasování o této možnosti starosta obce odložil na některé z příštích zasedání obecního 

zastupitelstva. 

 

3) Zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 599/2 v k. ú. Švihov u Lažišť  

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

Usnesení 19/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zveřejnění 

záměru propachtování pozemku parc. č. 599/2 v k. ú. Švihov u Lažišť za údržbu na období   

od  1. 1. 2019 do 31. 12. 2022. 



 

4) Žádost o připojení na obecní vodovod 

Majitel nemovitosti č. p. 40 v Drslavicích žádá o souhlas s připojením nemovitosti na obecní 

vodovod 

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

Usnesení 20/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí s připojením 

nemovitosti č. p. 40 na obecní vodovod a žádost majitele předá provozovateli Vodovodu 

Drslavice. 

 

5)  Rozpočtové opatření č. 6 (viz příloha č. 1) 

  Hlasování: 6/0/0 

  Usnesení 21/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové   

  opatření č. 6 (viz příloha č. 1) 

 

6)  Žádost o vyjádření k novému el. vedení – Drslavice – Fošum (příloha č. 2) 

Návrh – zaslání nesouhlasu s navrhovaným řešením. 

  Hlasování: 6/0/0 

  Usnesení 22/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování nesouhlasí s navrhovaným 

řešením položení nového vedení el. energie. Dle navrhovaného řešení by bylo nutno 4x 

podvrtávat místní komunikaci. Zastupitelé navrhují zaslat projekční kanceláři Doležal 

Prachatice: 

a) nesouhlas s navrhovanou variantou  

b) doporučení vést nové el. vedení po levé straně (směrem Drslavice-Švihov) místní 

komunikace. Toto řešení by umožnilo udělat pouze jeden podvrt komunikace. Navíc po této 

levé straně jsou pouze travnaté pozemky.   

 

7) Smlouva o věcném břemenu č. PI-014330053702/001 (viz příloha č. 3) 

    Hlasování: 6/0/0 

Usnesení 23/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí se zněním 

smlouvy o věcném břemenu č. PI-014330053702/001 (viz příloha č. 3) a pověřují starostu 

obce jejím podpisem. 

 

8) Schválení rozdělení HV Obce Drslavice za rok 2018 (viz příloha č. 4) 

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

    Usnesení 24/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje hospodářský 

výsledek Obce Drslavice ve výši 756.418,97 Kč (viz příloha č. 4) po zdanění bez výhrad. 

 

9) Schválení rozdělení HV Vodovodu Drslavice za rok 2018 (viz příloha č. 5) 

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

Usnesení 25/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje hospodářský 

výsledek Vodovodu Drslavice ve výši 896,27 Kč po zdanění bez výhrad a jeho rozdělení do 

rezervního fondu (viz příloha č. 5) 

 

10) Schválení účetní závěrky Vodovodu Drslavice za rok 2018 (viz příloha č. 6) 

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

Usnesení 26/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje účetní závěrku 

Vodovodu Drslavice, IČ: 75102382 za rok 2018 (viz příloha č. 6) bez výhrad.  

 



 

11) Účetní závěrka Obce Drslavice za rok 2018 (viz příloha č. 7). 

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

Usnesení 27/2019:  Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje účetní závěrku 

Obce Drslavice, IČ:  00583006 (viz příloha č. 7) za rok 2018 bez výhrad. 

 

12) Závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2018  (viz příloha č. 8) 

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

Usnesení 28/2018:  Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje a zavírá 

závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2018 (viz příloha č. 8) bez výhrad.  

 

 

    Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

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

 

 Mgr. Hana Patrasová    ………………………….  

 

     

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


