
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 02. 10. 2019 

                                             

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,  

 

Omluveni:  Václav Vachta  

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Výběrové řízení „Oprava protierozní zdi a části kanalizace 2019“  

3) Přísedící u Okresního soudu 

4) Rozpočtové opatření  

5) GDPR – školení 

6) Trasa nového el. vedení – Energosítě Prachatice 

7) Souhlas s demontážní stávajícího vedení 

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

     Usnesení 42/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli Mgr. Hanu 

Patrasovou a p. Lukáše Dubovského 

2) Výběrové řízení „Oprava protierozní zdi a části kanalizace 2019“  

Výběrová komise předložila zastupitelstvu zápis z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 

„Oprava protierozní zdi a části kanalizace 2019“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena 

nabídka firmy VKB stavby s.r.o. v celkové výši 350.036,00 Kč s DPH. Výběrová komise 

doporučuje s touto firmou podepsat smlouvu o dílo. 

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

Usnesení 43/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje firmu VKB 

stavby s.r.o. jako dodavatele akce „Oprava protierozní zdi a části kanalizace 2019“ a pověřují 

starostu obce podpisem smlouvy o dílo. 

 

3) Přísedící u Okresního soudu Prachatice 

    Navržena byla p. Jitka Sýkorová st., která tuto funkci vykonávala dosud. 

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

Usnesení 44/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje paní Jitku 

Sýkorovou pro výkon funkce přísedící u Okresního soudu v Prachaticích. 

 

4) Rozpočtové opatření č. 10 (viz příloha č. 1)  

Hlasování: 6/0/0  

Usnesení 45/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové 

opatření č. 10 (viz příloha č. 1) 

 



5) Školení GDPR 

Starosta obce provedl školení zastupitelů o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 

„GDPR“) a dále o zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

6) Trasa nového el. vedení – Energosítě Prachatice 

Firma Energosítě Prachatice zaslala návrh nové trasy vedení kabelu el. stavby: Drslavice – 

kabel NN, p. Fošum (viz příloha č. 2)  

Hlasování: 6/0/0  

Usnesení 46/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje návrh nové trasy 

vedení kabelu el. stavby: Drslavice – kabel NN, p. Fošum (viz příloha č. 2)  

 

7) Souhlas s demontáží stávajícího vedení 

Firma Energosítě Prachatice zaslala žádost o souhlas s demontáží stávajícího el. vedení 

stavby: Drslavice – kabel NN, p. Fošum (viz příloha č. 3)  

Hlasování: 6/0/0  

Usnesení 47/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí s demontáží 

stávajícího el. vedení stavby: Drslavice – kabel NN, p. Fošum (viz příloha č. 3)  

 

 

 

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

 

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

  

 

 Lukáš Dubovský    ………………………….  

     

  

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

 

 

 

 


