ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 12. 2. 2009
Místo konání:
Obecní úĜad Drslavice
Zaþátek:
18.00 hodin
PĜítomni: þlenové zastupitelstva – Helena Machovcová, Emanuel Pojsl,
Petr Domín, Miroslav Doþkal, Jan Mauric, ing. ZdenČk Švejda
Omluveni: Miroslava Binderová
Program :
1. Žádosti o pronájem pozemkĤ
2. Žádost p. AndČly Ženíškové
3. Pošta
4. Diskuze
Zasedání zahájila starostka Helena Machovcová, která pĜivítala všechny pĜítomné a nechala
pĜeþíst zápis z minulého zasedání.
1. Pan BožetČch Fidler, p. Pavel Dubovský a pí Sýkorová AndČla si podali žádost o pronájem
obecních pozemkĤ od roku 2009 na dobu minimálnČ 5 let z dĤvodu systému poskytování
zemČdČlských dotací. O výši nájemného se rozhodnČ na pĜíštím zasedání s pĜizváním k osobní
úþasti žádajících. S pronájmem pozemkĤ i odložení o schvalování výše nájemného souhlasilo
všech 6 þlenĤ zastupitelstva.
2. Paní AndČla Ženíšková poslala požadavek na uzavĜení smlouvy o pronájmu pozemku,
na nČmž jsou umístČny skruže sbČrací soustavy vody a uzavírací šachta vodovodního Ĝádu (viz
pĜíloha þ. 1) V požadavku mimo jiné je, že smlouva musí obsahovat tyto podmínky
- skruže opravit a zabránit promáþení louky
- þtvrtletní kontroly
- cena za pronájem 1 ks skruže je stanovena 700,-- Kþ za rok a pronájem místa uzavírací
šachty 1000,-- Kþ za rok
Úhrada je žádána i zpČtnČ za roky 2005, 2006, 2007 a 2008.
S uzavĜením nájemní smlouvy s tímto obsahem zastupitelé nesouhlasí (všech 6 zastupitelĤ)
a navrhují zaslat paní A. Ženíškové dopis s vyjádĜením stanoviska zastupitelstva.
3. Pošta
a) MČÚ Prachatice, odbor stavebnČ právní potvrzuje, že na þásti pozemkové parcely þ. 614 v k.ú.
Švihov u LažišĢ stojí jednopodlažní budova hasiþské zbrojnice.
b) MČÚ Prachatice poslal ovČĜení zjednodušené dokumentace stavby – dílna a sklad na stavební
parcele KN þ. 199 v k.ú. Švihov u LažišĢ ve vlastnictví manželĤ Procházkových.
c) PĜišla žádost o vyjádĜení se ke stavbČ elektrického zaĜízení a zakreslení obecních sítí, jedná se o
pĜipojení stavebního pozemku þ. 520/2 k.ú. Švihov u LažišĢ. Obec souhlasí se zakreslením do
pĜiloženého plánku, ke stavbČ se vyjádĜí po dodání bližších informací. S tímto souhlasí všech 6
þlenĤ zastupitelstva.
4. Diskuze
- Po krátké diskuzi pí starostka navrhla a bylo stanoveno, že v roce 2009 budou pravidelnČ
veĜejné schĤze obecního zastupitelstva vždy první þtvrtek v mČsíci.

- P. místostarosta J. Mauric navrhl na obecní vývČsce zveĜejnit množství odebrané vody
jednotlivými odbČrateli z veĜejného vodovodu Drslavice. Realizaci tohoto usnesení nelze provést,
protože odporuje platným zákonĤm.

OvČĜovatelé zápisu:

Starostka:

