ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 6. 8. 2009
Místo konání:
Obecní úřad Drslavice
Začátek:
18.00 hodin Obec
Přítomni: členové zastupitelstva – Helena Machovcová, Petr Domín, Miroslava Binderová,
Emanuel Pojsl, Miroslav Dočkal,
Omluveni: Jan Mauric, ing. Zdeněk Švejda
Program :
1. Schválení nájemních smluv s panem Františkem Domínem, Petrou Tržilovou, Lucií Stráskou
2. Rozpočtová změna č. 1
3. Uvolnění obecního pozemku č. 629/1
4. Volby do PS ČR 2009
5. Pošta
Zasedání zahájila starostka Helena Machovcová, která přivítala všechny přítomné a nechala
přečíst zápis z minulého zasedání.
1. Starostka přečetla návrhy smluv sepsaných dle žádostí na nájem pozemků dle minulého zápisu
– se zněním souhlasí všech 5 zastupitelů.
2. Rozpočtová změna č. 1
(příjmy a výdaje 73.750,00 Kč) – schváleno 5 členy
3. Po zaměření obecního pozemku p. č. 629/1 bylo zjištěno, že manželé Mezerovi mají na části
tohoto pozemku složeno palivové dřevo. Protože obci nezaslali žádnou žádost o povolení
užívání a v dané části vede obecní dešťová kanalizace, bude manželům Mezerovým zaslána
výzva na odstranění veškerých překážek do 31.12.2009. S tím souhlasí všech 5 zastupitelů.
Na další části výše uváděného pozemku mají palivové dřevo složeno manželé Gálovi. Také
jim bude zaslaná výzva na odstranění veškerých překážek do 31.12.2009. S tím souhlasí všech
5 zastupitelů.
4. Volby do PS ČR
Minimální počet členů volební komise pro volby do poslanecké sněmovny konaných ve dnech
9. a 10. 10. 2009 je 5 členů. Souhlasí všech 5 zastupitelů.
5. Pošta
- MěÚ Prachatice zaslal oznámení stavebního řízení a územního řízení pro manžele Vlkovi dne
27. 8. 2009 - zastupitelé berou na vědomí
- manželé Pavelkovi zaslali žádost o souhlas se stavbou dřevěného přístřešku o rozměrech 3 x 5
m, výměnu stávajícího plotu a žádost o vyjádření, zda se pod zamýšlenou stavbou přístřešku
a plotem nenachází obecní kanalizace nebo vodovodní řád obce. Dle přiloženého plánku
bylo shledáno, že žádné obecní sítě se zde nenacházejí a obec proti této stavbě nemá námitek.
Pro všech 5 zastupitelů.
- Dne 8. 8. 2009 od 18:00 hodin proběhne místní šetření zastupitelstva, pana Josefa. Bicana,
manželů Štěpánkových a manželů Patrasových ohledně zamýšleného prodeje p. č. 613/12
- Hasičský záchranný sbor Prachatice zaslal žádost o sdělení vedení požární evidence.
Ověřovatelé zápisu:

Starostka:

