
 

 

Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 05. 11. 2019 

                                             

 

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Miroslav Dočkal, Lukáš Dubovský, Petr Machovec, Petr Domín 

 

Omluveni: Bc. Miroslava Binderová, Václav Vachta, Mgr. Hana Patrasová 

 

Program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Zveřejnění záměru pachtu obecních pozemků 

3) Žádost o rozšíření zastavitelného území obce - Mráz Zdeněk 

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

5) Darovací smlouva – Jan Slavík 

6) Vyhlášky – výše poplatků 

7) Rozpočtové opatření č. 11 

8) Koupě pozemků u rybníka z důvodu přístupu k vrtům  

9) Zřízení inventarizační komise a zahájení a ukončení inventur 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 47/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Lukáše Dubovského, ověřovateli Petra Machovce a Petra 

Domína 

 

2)   Zveřejnění záměru pachtu obecních pozemků 

Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 48/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zveřejnění 

záměru pachtu obecních pozemků k nezemědělské činnosti bezúplatně jako údržba daného 

pozemku. Jde o parcely č. 2/2, 2/1 a část 599/2 v k. ú. Švihov u Lažišť, část parcely č. 616/1 

v k. ú. Švihov u Lažišť, část parcely 599/2 v k. ú. Švihov u Lažišť, část parcely č. 599/2 v k. 

ú. Švihov u Lažišť, část parcely č. 613/15 v k. ú. Švihov u Lažišť. 

K zemědělské činnosti za 2.000 Kč/1 ha/1 rok. Jde o parcely č. 286/3, 336/2, 336/13, 

318/26, 318/2, 321/1, 326/51, 326/59, část parcely č. 326/65, 336/17, 336/15, 528/33 v k. ú. 

Švihov u Lažišť. (viz příloha č. 1) 

 

3) Žádost o rozšíření zastavitelného území obce - Mráz Zdeněk 

 Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 49/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí s rozšířením 

zastavitelného území na pozemku parcelní č. 467/7. 

 



4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 50/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování nesouhlasí s navrhovanou 

částkou 1.000 Kč za věcné břemeno a navrhuje částku 25.000 Kč (viz příloha č. 2). 

 

5)    Darovací smlouva – Jan Slavík 

 Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

 Usnesení 51/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje poskytnutí daru    

 Janu Slavíkovi, který byl určen na podporu zásobování obce Drslavice formou pojízdné    

 prodejny smíšeného zboží v měsících leden – říjen 2019 ve výši 8.400 Kč (viz příloha 3). 

 

6)  Vyhlášky – výše poplatků 

 Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

 Usnesení 52/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování odsouhlasilo ponechání   

 výše poplatků pro rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019 (poplatek svozu komunálního   

 odpadu, poplatek za psa, poplatek za ubytování). 

7)    Rozpočtové opatření č. 11  

        Hlasování: 4/0/0  

        Usnesení 53/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové  

       opatření č. 11 (viz příloha č. 4) 

8)    Koupě pozemků u rybníka z důvodu přístupu k vrtům 

        Hlasování: 4/0/0  

       Usnesení 54/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování odsouhlasilo vykoupení     

       pozemků u rybníka z důvodu přístupu k vrtům 

 

9)     Zřízení inventarizační komise a zahájení a ukončení inventur  

         a) Za předsedu inventarizační komise byla navržena Mgr. Hana Patrasová a za členy       

             inventarizační komise pan Petr Machovec a pan Lukáš Dubovský  

 Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)  

 Usnesení 55/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje předsedou  

 inventarizační komise Mgr. Hanu Patrasovou a za členy inventarizační komise pana Petra    

 Machovce a pana Lukáše Dubovského.  

          b)Termín zahájení inventur 10. 12. 2019 a termín ukončení 31. 1. 2020  

 Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)  

 Usnesení 56/2019: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje termín zahájení   

  inventur 10. 12. 2019 a termín ukončení 31. 1. 2020. 

 

 

 

    Zapsal: Lukáš Dubovský 

 

    Ověřovatel:  Petr Domín      ………………………….  

 

  Petr Machovec    ………………………….  

 

     



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


