
ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 2. 6. 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 zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2) Volba místostarosty 

3) Seznámení členů zastupitelstva se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2019 

4) Žádost o projednání a schválení aktualizovaného plánu společných zařízení - 

Komplexní pozemkové úpravy Šumavské Hoštice 

5) Žádost MAS Šumavsko 

6) Seznámení s jednáním o odkupu pozemků 

7) Návrh mimořádného zastupitelstva 

8) Projekt Revitalizace nivy Žárovenského potoka 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 15/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje 

zapisovatelem z jednání obecního zastupitelstva Mgr. Hanu Patrasovou, ověřovateli 

p. Petra Machovce a p. Václava Vachtu. 

 

2) Volba místostarosty 

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

Usnesení  16/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování zvolilo do funkce 

místostarosty p. Petra Machovce. 

Protože na minulém zastupitelstvu se Bc. Miroslava Binderová vzdala z časových 

důvodů funkce místostarostky obce a ve funkci skončila k 31. 5. 2020, proběhla volba 

nového místostarosty. Jediným kandidátem byl p. Petr Machovec, který byl také do 

funkce zvolen. 

 

3) Seznámení členů zastupitelstva se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2019 

Starosta obce p. Miroslav Dočkal seznámil členy zastupitelstva se zprávou o 

přezkoumání hospodaření za rok 2019. (viz příloha č. 1) 

 



4) Žádost o projednání a schválení aktualizovaného plánu společných zařízení - 

Komplexní pozemkové úpravy Šumavské Hoštice 

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

Usnesení 17/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje 

aktualizovaný plán společných zařízení - Komplexní pozemkovou úpravu Šumavské 

Hoštice (viz příloha č. 2) 

 

5) Žádost MAS Šumavsko 

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

Usnesení 18/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje žádost 

MAS Šumavsko o zařazení území obce Drslavice do území působnosti MAS Šumavsko 

na období 2021 – 2027, dále darovací smlouvu o finanční podpoře na činnost MAS 

Šumavsko a pověřuje starostu jejím podpisem (viz příloha č. 3). 

 

6) Seznámení s jednáním o odkupu pozemků 

Starosta obce p. Miroslav Dočkal seznámil členy zastupitelstva o jednání o odkupu 

pozemků z důvodu přístupu k vrtům vodovodu Drslavice – parcelní číslo 161/4 v k.ú. 

Švihov u Lažišť. 

 

7) Návrh mimořádného zastupitelstva 

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

Usnesení 19/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování stanovuje termín 

mimořádného zastupitelstva na 16. 6. 2020 od 18 hodin. 

 

8) Projekt Revitalizace nivy Žárovenského potoka 

Hlasování: 5/2/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 20/2020: Zastupitelstvo po projednání a hlasování uděluje souhlas s 

projektem Revitalizace nivy Žárovenského potoka (část 1 – Ř.KM 3,3 – 3,4 a část 2 – 

Ř.KM 3,58 – 3,81) a zřízení tůní pod Studenou (p.č. 463/2). 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Hana Patrasová 
 
Ověřovatel: Petr Machovec     ………………………………………….  
 
                       Václav Vachta     ………………………………………….  
 

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


