ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 26. 2. 2009

Místo konání:
Obecní úřad Drslavice
Začátek:
18.00 hodin
Přítomni: členové zastupitelstva – Helena Machovcová, Miroslava Binderová, Emanuel Pojsl,
Petr Domín, Miroslav Dočkal, Jan Mauric
hosté – p. Josef Sýkora st., p. Vladimír Sýkora
Omluveni: Emanuel Pojsl, Miroslav Dočkal (příchod v 19:00 hodin)

Program :
1. Nájemné za pozemky pronajaté soukromým zemědělcům
2. Upozornění na existenci zdroje pitné vody
3. Nákup 2 ks notebooků
Zasedání zahájila starostka Helena Machovcová, která přivítala všechny přítomné a nechala
přečíst zápis z minulého zasedání.
1. O pronájem zemědělsky využívatelných obecních pozemků požádali p. Pavel Dubovský, p.
Božetěch Fidler a p. Anděla Ženíšková. S přihlédnutím k výši nájemného za pozemky byla
navržena cena 1.500,00 Kč/1ha/1 rok. S tímto návrhem souhlasilo všech 5 zastupitelů. Tato
cena byla sdělena žadatelům o pronájem a ti rovněž s její výší souhlasili. Zastupitelstvo
pověřilo starostku p. H. Machovcovou k podpisu smluv o pronájmu pozemků s těmto 3
žadateli.
2. P. Josef Sýkora st. a p. V. Sýkora upozornili zastupitele na skutečnost, že na obecním
pozemku p. č. , který si chce pronajmout p. Božetěch Fidler se nachází zdroj pitné vody
pro dům č.p. 8. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost nebyla zastupitelům obce známa, a
protože daný zdroj a následné vodovodní potrubí bylo prováděno svépomocně a neexistuje
k němu žádná dokumentace, přislíbili p. J a V.Sýkorovi, že obci Drslavice, jako novému
vlastníkovi daného pozemku dodají alespoň přibližný nákres tohoto zařízení. Dále
zastupitelé schválili, že do nájemní smlouvy s p. B. Fiedlerem připíší upozornění
na existenci zdroje pitné vody na tomto pozemku a povinnost nájemce zohlednit tuto
skutečnost při zemědělském využívání daného pozemku. Pro bylo všech 6 zastupitelů.
3. P. H. Machovcová (starostka obce) a p. M. Binderová (účetní obce) navrhli ke schválení
nákup 2 ks notebooků v celkové ceně do 40.000,00 Kč. Pro spolufinancování nákupu
se pokusí obec získat některý z vypisovaných grantů KÚ JK. Schváleno všemi 6 zastupiteli.
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Starostka:

