
ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 16. 7. 2020 

 

Místo konání: obec Drslavice 

 

Začátek: 18:00 hodin, obec Drslavice  

Přítomni:  Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Petr Domín, Lukáš Dubovský,  

Petr Machovec, Václav Vachta 

 

Omluveni:     Mgr. Hana Patrasová 

Hosté: Helena Machovcová, DiS. 

Program: 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2) Informace o ceně zaměření od firmy Geoplan Prachatice  

3) Nabídka projektových prací při výstavbě účelové komunikace od vodojemu k vrtům 

4) Čištění komunikací a kanalizačních šachet včetně odvozu smetených nánosů v obci 

Drslavice a Švihov 

5) Cenová nabídka pro rekonstrukci přepadu u rybníka 

6) Informace o uzavření dohody o provedení práce s Bc. Miroslavou Binderovou 

7) Zvolení předsedy kontrolního výboru 

8) Schvalovaní rozpočtových opatření starostou 

9) Projekt pro územní souhlas a ohlášení stavby – změna stavby před dokončením 

(Drslavice č.p. 40) – žádost o vyjádření 

10) Rozpočtové opatření č. 4 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

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

Usnesení 27/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje 

zapisovatelem z jednání obecního zastupitelstva p. Petra Machovce, ověřovateli p. 

Petra Domína a p. Václava Vachtu. 

    

2)  Informace o ceně zaměření od firmy Geoplan Prachatice  

Starosta obce informuje o ceně za zaměření polohopisu a výškopisu pro výstavbu 

účelové komunikace od vodojemu k vrtům z POV. Cena byla stanovena na částku 

14.520 Kč včetně DPH. 

3) Nabídka projektových prací při výstavbě účelové komunikace od vodojemu k vrtům 

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

Usnesení 28/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje provedení 

projektových prací pro výstavbu účelové komunikace od vodojemu k vrtům z POV 

podle nabídky ze dne 25. 6. 2020 v částce 168.000 Kč bez DPH od firmy Projekce 

Zlatá stezka, Prachatice. Pověřuje starostu obce zasláním objednávky. 



 

4) Čištění komunikací a kanalizačních šachet včetně odvozu smetených nánosů v obci 

Drslavice a Švihov 

 Starosta obce informuje o provedení čištění komunikací a kanalizačních šachet včetně 

odvozu smetených nánosů v obci Drslavice a Švihov od značky ke značce za cenu 

12.000 Kč bez DPH. 

 

5) Cenová nabídka pro rekonstrukci přepadu u rybníka 

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

Usnesení 29/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje 

rekonstrukci přepadu u rybníka a to zadlážděním kamene do betonu podle cenové 

nabídky z 5. 6. 2020 v částce 26.983 Kč včetně DPH od firmy Ladislav Giňa. Pověřuje 

starostu obce zasláním objednávky. 

 

6) Informace o uzavření dohody o provedení práce s Bc. Miroslavou Binderovou 

Starosta obce informuje o uzavření dohody o provedení práce s Bc. Miroslavou 

Binderovou na červen a červenec 2020 ohledně plateb z účtu prostřednictvím 

internetového bankovnictví. Důvodem je to, že dosud Česká pošta nepřevedla přístupy 

na paní účetní. 

 

7) Zvolení předsedy kontrolního výboru 

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

Usnesení 30/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje do funkce 

předsedy kontrolního výboru Václava Vachtu. 

Dne 2. 6. 2020 dosavadní předseda p. Machovec rezignoval na funkci předsedy 

kontrolního výboru z důvodu zvolení místostarostou obce. Jediným kandidátem byl p. 

Václav Vachta, který byl také do funkce zvolen. 

 

8) Schvalování rozpočtových opatření starostou 

Hlasování: 5/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování)  

Usnesení 31/2020: Zastupitelé obce po projednání a hlasování schvalují, aby 

rozpočtová opatření do výše 20.000,00 Kč nad rámec závazného ukazatele a příjmy 

neomezeně schvaloval starosta obce. 

 

9) Projekt pro územní souhlas a ohlášení stavby – změna stavby před dokončením 

(Drslavice č.p. 40) – žádost o vyjádření 

Hlasování: 4/1/1 (pro/proti/zdržel se hlasování)  

Usnesení 32/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování souhlasí se změnou 

stavby před dokončením nemovitosti Drslavice č. p. 40 – stavební úpravy a přístavba 

objektu pro bydlení včetně nového návrhu individuálního čištění splaškových vod 

podle zaslané projektové dokumentace 

 

10) Rozpočtové opatření č. 4 
Hlasování: 6/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)  

Usnesení 33/2020: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové  

opatření č. 4 (viz příloha č. 1) 
 

 



Zapsal:  Petr Machovec 

 

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

 

                     Václav Vachta     ………………………………………….  

 

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


