ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 2. 7. 2009
Místo konání:
Obecní úřad Drslavice
Začátek:
17.00 hodin
Přítomni: členové zastupitelstva – Helena Machovcová, Petr Domín, Miroslava Binderová,
Jan Mauric, Emanuel Pojsl, ing. Zdeněk Švejda
Omluveni: Miroslav Dočkal
Program :
1.
2.
3.
4.

Pošta
Povodňové škody
Pokácení smrků na návsi v Drslavicích
Žádosti o směny, nájmy a prodeje obecních pozemků

Zasedání zahájila starostka Helena Machovcová, která přivítala všechny přítomné a nechala
přečíst zápis z minulého zasedání.
1. Pošta:
- Oznámení o kolaudací domovní čističky odpadních vod – stavba RD manželů Vachtových –
povolení užívání. Zastupitelé berou na vědomí
- Stavební povolení na opravy domu č.p. 45, manželé Kudrnovi (MěÚ Prachatice) – zastupitelé
berou na vědomí
- Hasičská zbrojnice – ověření zjednodušené evidence st. p.č. 10 (MěÚ Prachatice č.j.
MUPt/28356/2009)
- Geodetická kancelář Plavec – Michalec zaslali návrh smlouvy o věcném břemenu pro kabel
NN bezúplatně. Proti všech 6 zastupitelů.
- Geodetická kancelář Ivo Šafařík Písek – zaslala k podpisu smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu „Chlístov - zahuštění TS Chlístov“, parc.č.
384/17.
- P. Josef Bican zaslal žádost o souhlas s napojením okapu z domu č.p. 18 do obecní dešťové
kanalizace. Zastupitelé berou na vědomí.
- P. Kindlman žádá o souhlas s překopáním obecní komunikace z důvodu odvodnění svého
pozemku. Všech 6 zastupitelů souhlasí s podmínkou, že obecní pozemek bude uveden
do původního stavu nejpozději do 31.7.2009.
- Manželé Sukdolovi žádají o vyjádření ke stavbě vrtané study na p.č. 260/41, Škarez 5.
Zastupitelé nemají námitek a všech 6 souhlasí.
- Všechny 3 žádosti z grantů KÚJč byly zamítnuty. Zastupitelé berou na vědomí.
2. Povodňové škody:
I na území naší obce se vztahu k vyhlášení stavu nebezpečí do 17.7.2009, které vyhlásil KÚ
JK.
V naší obci byly přívalovými dešti způsobeny tyto škody:
- Rybník, jeho stavidla, přístupová cesta, zábradlí můstku a především zatrubněný odtok z něho
- Komunikace: podemletá část komunikace Drslavice – Švihov
poškozený povrch komunikace p.č. 629/1
komunikace na Chválcově včetně můstku
- Podmáčené stěny č.p. 25 (budova OÚ)

3. Na obecním pozemku p.č. 614/1 v části Drslavice se nacházejí vzrostlé smrky, jedle a kaštan.
Tyto rostou v těsné blízkosti cesty a svými kořeny ji narušují. Dále jejich větve neumožňují
řádnou zimní údržbu cesty a brání řádnému užívání této cesty. Pro návrh na získání příslušného
povolení k pokácení těchto smrků, jedle a kaštanu (pokud velikost stromu povolení vyžaduje)
hlasovalo 5 členů zastupitelstva, 1 člen byl proti.
4. Návrhy na směny, nájmy a prodeje obecních pozemků:
Švihov:
- Pani Tržilová Petra – žádá o pronájem 32 m2 č.p. 64/12. Všech 6 zastupitelů souhlasí
s nájmem na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,
s bezúplatným nájmem za údržbu daného pozemku
- Pan Antonín Turek - všech 6 zastupitelů souhlasí s nájmem na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, s bezúplatným nájmem za údržbu těchto pozemků:
- Manželé Lenzovi - udržují obecní pozemek p.č. 599/1. Za tuto údržbu všech 6 zastupitelů
souhlasí s výplatou odměny 2000,00 Kč ročně.
- Slečna Lucie Stráská - užívá obecní pozemek p.č. 599/2. Všech 6 zastupitelů souhlasí
s nájmem na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s bezúplatným
nájmem za údržbu daného pozemku (minimálně 4x ročně pokosit).
- Pan Fidler Petr a Staňková Radka - žádají o odkup p.č. 599/3. Tato parcela je v majetku
žadatelů. Mělo by se jednat o par. č. 2/2. Po oboustranném souhlasu by byla
rovedena výměna obecního pozemku s parc. č. 50/9. Všech 6 zastupitelů
souhlas
- Pan Domín František - žádá o pronájem pozemku p.č. 614/1 pro uložení palivového dřeva.
Vzhledem k tomu, že na této parcele rostou stromy, které se budou na jaře
pravděpodobně kácet, všech 6 zastupitelů souhlasí s nájmem na dobu určitou
do 28.2.2010 s bezúplatným nájmem za pokosení (3x v roce 2009).
- Pan Petr Domín žádá o prodej či pronájem pozemku p.č. 614/5. Protože tento pozemek
přímo sousedí s příjezdovou komunikací k domu č.p. 11 navrhují zastupitelé
pouze pronájem a pouze části pozemku. Upřesnění podmínek a velikosti
pronajatého pozemku bude na programu příštího zasedání obecního
zastupitelstva.
- Pan Fidler Božetěch - žádá o prodej či nájem p.č. 117, na kterém je vybudovaná váha.
Protože zájemce o koupi nenavrhl cenu, všech 6 zastupitelů souhlasí s prodejem
a navrhují cenu 10.000,00 Kč + zřízení věcných břemen na pozemcích p. B.
Fidlera pro obecní vodovod.
- Manželé Gálovi - žádají o prodej obecního pozemku p.č. 613/11. Protože zájemci o koupi
nenabídli cenu, zastupitelstvo souhlasí s prodejem a navrhuje cenu 25000,00
Kč. Pro tento návrh hlasovali 4 zastupitelé, 2 se hlasování zdrželi.
- Pan Josef Bican - žádá o prodej obecního pozemku p.č. 613/12 z důvodu vybudování septiku
k domu č.p. 22. Protože tento pozemek sousedí s dalšími 2 nemovitostmi, bude
svoláno jednání na místě s majiteli všech těchto nemovitostí.

Ověřovatelé zápisu:
Petr Domín
Ing. Zdeněk Švejda

Starostka:
Helena Machovcová

