
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 05. 03. 2020 

                                             

 

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, Václav Vachta 

 

 

Program:  

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Změna č.1 Územního plánu Kratušín  

3) Schvalování rozpočtových opatření v průběhu roku 

4) Rozpočtové opatření č. 1 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 07/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. M. Binderovou, ověřovateli p. Lukáše Dubovského a    

p. Václava Vachtu. 

 

2) Změna č.1 Územního plánu Kratušín 

Ve Změně č.1 Územního plánu Kratušín je uvedeno, že část Chlístov by se mohla napojit na 

současný veřejný vodovod Drslavice-Kratušín-Zábrdí a toto napojení je již ve Změně č.1 

Územního plánu Kratušín zakresleno. Tomuto rozhodnutí však nepředcházelo žádné 

posouzení vydatnosti zdroje ani žádné projednání s vlastníky zdroje a spoluvlastníky 

vodovodu. 

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

Usnesení 08/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zaslání námitky 

ke Změně č.1 Územního plánu Kratušín v tomto znění: 

V rámci řízení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Kratušín je v části d) koncepce veřejné 

infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 

infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití je v části d.2 Návrh koncepce 

vodního hospodářství, v podkapitole Zásobování pitnou vodou byl změněn odstavec 3.  

Nově se zde uvažuje napojit osadu Chlístov na veřejný vodovod od Kratušína.  

Na tento veřejný vodovod jsou v současné době napojeny 3 obce: Drslavice, Kratušín   

a Zábrdí. Tento vodovod má pouze vodní zdroj, který leží v našem katastru.  

V případě, i jen zamýšleného napojení dalších osad, musí být proveden odborný posudek na 

vydatnost vodního zdroje.  



Vzhledem ke zkušenostem z minulých let a odborných prognóz klimatických změn, musíme 

zabezpečit dostatek vody pro stávající odběratele.   

 

3) Schvalování rozpočtových opatření v průběhu roku 

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

Usnesení 09/2020: Zastupitelé obce po projednání a hlasování schvalují, aby rozpočtová 

opatření v průběhu jednotlivých měsíců v roce až do výše 20.000,00 Kč schvaloval starosta 

obce.  

 

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

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

Usnesení 10/2020: Zastupitelé obce po projednání a hlasování schvalují rozpočtové opatření  

č. 1 viz příloha č. 1 

 

   Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

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

 

 Václav Vachta    ………………………….  

 

     

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


