ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 2.4.2009
Místo konání:
Obecní úřad Drslavice
Začátek:
18.00 hodin
Přítomni: členové zastupitelstva – Helena Machovcová, Emanuel Pojsl, Miroslava Binderová,
Petr Domín, Jan Mauric,
Omluveni: Miroslav Dočkal, ing. Zdeněk Švejda
Program :
1. Zápis z místního šetření
2. Svolání veřejné schůze – vodovod Švihov
3. Sbor dobrovolných hasičů – ochranné prostředky
4. Granty Jihočeského kraje
5. Volby do Evropského parlamentu
6. Pošta
Zasedání zahájila starostka Helena Machovcová, která přivítala všechny přítomné a nechala
přečíst zápis z minulého zasedání.
1. Byl přečten zápis z místního šetření v části Švihov týkající se umístění skruží sběrací soustavy
vody na pozemku paní A. Ženíškové. S jeho zněním souhlasí všech 5 zastupitelů.
2. Vzhledem k množství dotazů ohledně vodovodu v části Švihov, bude svolána veřejná schůze dne
22.5.2009 od 18:00 hodin. S tímto souhlasí všech 5 členů zastupitelstva.
3. Starostka obce p. H. Machovcová převzala 5 ochranných obleků (boty hasičské, blůza a kalhoty)
pro místní sbor dobrovolných hasičů. Tyto obleky byly převzaty bezúplatným převodem.
Smlouvou o převodu vlastnictví k majetku ČR ev. č. PO-66-468/ZLO-2009 mezi MV-GŘ HSZ
ČR a Obcí Drslavice. Jejich celková hodnota činí 44 250,00 Kč
4. Krajský úřad – Jihočeský kraj vypsal grantové programy na rok 2009. Obec Drslavice podá
žádosti do grantu na dopravní značení místních komunikací, opravu místní hasičské zbrojnice
spolu s materiálových vybavením a na vytvoření nových www stránek obce spolu s technickým
vybavením. S tímto souhlasí všech 5 členů zastupitelstva. V případě, že obec získá některou
dotaci, finanční prostředky na spolufinancování jsou v rozpočtové rezervě obce.
5. Dne 5. – 6. 6. 2009 budou volby do Evropského parlamentu – volební komice obce Drslavice
bude ve složení: ing. Zdeněk Švejda, Dana Machovcová, Růžena Mauricová, Eva
Nachlingerová, Helena Machovcová ml. Pro všech 5 členů zastupitelstva,
6. Pošta
- Paní Lenka Mounová zaslala žádost o souhlas obce se stavbou rodinného domu v části
Trpín, na parc. č. 313/1 – 5 členů zastupitelstva souhlasí
- Manželé Stanislav a Zdeňka Kudrnovi zaslali žádost o vyjádření ke stavebním úpravám
domu č.p. 45 na parc. č. 88 v k. ú. Švihov – 5 členů zastupitelstva souhlasí
- Oznámení o spol. jednání o návrhu územního plánu Buk – bez připomínek 5 členů
zastupitelstva
- MěÚ Vimperk – jednání k výstavbě a územnímu plánování – zastupitelé berou na vědomí
- Česká spořitelna svolává valnou hromadu dne 29.4.2009 – obec Drslavice se nezúčastní –
pro všech 5 zastupitelů obce
- Manželé Martin a Lea Mezerovi zaslali odpověď na výzvu č. j. 9/2009 ze dne 18.3.2009
podle § 44 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
V tomto dopise uvádí, že v roce 2006 a 2007 vlastnili pouze stavbu, kterou neužívali.

V dané době však stavba již byla užívána k rekreačním účelům (viz zápisy z jednání
zastupitelstva obce z 6. 4. 2006), proto bude obec pokračovat ve správním řízení k úhradě
nedoplatků. Pro všech 5 členů zastupitelstva.

Ověřovatelé zápisu:

Starostka:

