
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 12. 05. 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) Zdroje vody vodovodu Drslavice-Kratušín-Zábrdí  

3) Žádost o napojení pozemku na místní komunikaci 

4) Letní údržba místních komunikací 

5) Vzdání se pozice místostarosty 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 11/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

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

p. Petra Domína. 

 

2) Zdroje vody vodovodu Drslavice-Kratušín-Zábrdí 

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

Usnesení 12/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování pověřuje starostu obce, aby 

nechal posoudit stávající zdroj pitné vody vodovodu Drslavice-Kratušín-Zábrdí z hlediska 

kvality vody i vydatnosti zdroje. 

 

3) Žádost o napojení pozemku na místní komunikaci 

Majitel pozemku p.č. 326/1 a 326/64 v k. ú.  Švihov u Lažišť požádal o souhlas s napojením 

svého pozemku na místní komunikaci. 

Hlasování: 6/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 13/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje souhlas 

s napojením pozemku žadatele na místní komunikaci dle žádosti (příloha č. 1) za podmínky, 

že nebude docházek k poškozování stávající komunikace. 

 

4) Letní údržba místních komunikací 

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

Usnesení 14/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje cenu za letní 

údržbu místních komunikací obce Drslavice ve výši 650 Kč / 1 hod. včetně DPH. 



  

5) Vzdání se pozice místostarostky 

Bc. Miroslava Binderová zaslala k rukám p. starosty vzdání se pozice místostarostky obce  

Drslavice k nejbližšímu možnému termínu, nejpozději k 31. 05. 2020. Zároveň poděkovala 

všem zastupitelům za dosavadní spolupráci. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

 

   Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

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

 

 Petr Domín     ………………………….  

 

     

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


