
ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 16. 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 

Hosté: Jan Hodina, Helena Machovcová, Vladislav Machovec st., Vladislav Machovec ml., 

Martin Kopáček 

Program: 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2) Informace o záměru zbudování nového vrtu  

3) Hospodářský výsledek 2019 Obce Drslavice  

4) Hospodářský výsledek 2019 Vodovod Drslavice  

5) Účetní závěrka vodovodu 2019  

6) Účetní závěrka obce 2019 

7) Závěrečný účet obce 2019 

8) Oznámení o Rozhodnutí – povolení k odběru podzemních vod 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 21/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje 

zapisovatelem z jednání obecního zastupitelstva Mgr. Hanu Patrasovou, ověřovateli 

p. Petra Domína a p. Lukáše Dubovského. 

    

2) P. Jan Hodina, ředitel vodovodu, informoval o záměru zbudování nového vrtu a 

zbudování nového rezervoáru k posílení vodovodu Drslavice, který by sloužil obci 

Drslavice a obci Švihov. Místo plánovaného vrtu se nachází na parcele č. 434/32 k. ú. 

Švihov u Lažišť ve vlastnictví p. Vladislava Machovce st. Obec navrhuje odkup části 

pozemku v místě plánovaného vrtu za cenu, kterou určí majitel pozemku p. 

Machovec. Dále byla nabídnuta možnost zřízení vodovodní přípojky pro pana 

Machovce. Pan Machovec není rozhodnut a počká na písemnou nabídku obce se 

zakreslením velikosti případně odkupovaného pozemku a se zakreslením ochranného 

pásma. 

 

3) Schválení rozdělení HV Obce Drslavice za rok 2019 

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



Usnesení 22/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje 

hospodářský výsledek Obce Drslavice ve výši  467 735,92 Kč po zdanění bez výhrad 

(viz příloha číslo 1).  

 

4) Schválení rozdělení HV Vodovodu Drslavice za rok 2019  

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

Usnesení 23/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje 

hospodářský výsledek Vodovodu Drslavice ve výši 26 149,43 Kč po zdanění bez 

výhrad a jeho rozdělení do rezervního fondu (viz příloha číslo 2).  

 

5) Schválení účetní závěrky Vodovodu Drslavice za rok 2019  

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

Usnesení 24/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje účetní 

závěrku Vodovodu Drslavice, IČ: 75102382 za rok 2019 bez výhrad (viz příloha číslo 3).  

 

6) Schválení účetní závěrky Obce Drslavice za rok 2019  

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

Usnesení 25/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje účetní 

závěrku Obce Drslavice, IČ: 00583006 za rok 2019 bez výhrad viz příloha č. 4).  

 

7) Schválení závěrečného účtu Obce Drslavice za rok 2019   

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

Usnesení 26/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje a zavírá  

závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2019 bez výhrad (viz příloha číslo 5) a přijímá  

opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání  

hospodaření obce za rok 2019 

 dne 30. 12. 2019 byl schválen na zastupitelstvu obce rozpočet na rok 2020 se 

závazným ukazatelem příspěvek Vodovod Drslavice (paragraf 2310, položka 

5331). 

 

8) Oznámení o Rozhodnutí – povolení k odběru podzemních vod 

Starosta obce, p. Miroslav Dočkal oznamuje obdržení Rozhodnutí z městského úřadu 

Prachatice – povolení k odběru podzemních vod pro rodinný dům č. p. 8 a budoucího 

rodinného domu na parcele č. 326/1 k. ú. Švihov u Lažišť.  

Zapsala: Mgr. Hana Patrasová 
 
Ověřovatel: Petr Domín     ………………………………………….  
 
                      Lukáš Dubovský     ………………………………………….  
 

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


