ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 3. 9. 2009
Místo konání:
Obecní úřad Drslavice
Začátek:
18.00 hodin Obec
Přítomni: členové zastupitelstva: Helena Machovcová, Petr Domín, Miroslava Binderová,
Emanuel Pojsl, Miroslav Dočkal, Jan Mauric
Omluveni: ing. Zdeněk Švejda
Hosté: Vachta Václav
Program :
1. Žádost Martina Mezery o pronájem nebo prodej části pozemku – obecní pozemek
2. Úprava propustku – žádost o souhlas
3. Návrh smlouvy o věcném břemenu – kaplička Mezera
4. Zpevnění obecní komunikace - žádost o souhlas
5. Lucie Stráská žádost o souhlas s položením odvodňovací trubky v části Švihov.
6. 3. výzva MAS – zázemí obce
7. Vodovod
8. Kanalizace ve Švihově
9. Vývěska v části Švihov
10. Zvonička v části Drslavice
11. Sečení návsi
12. Brigáda hasičů – posečení u rybníka do 30.9.2009 – Helena Machovcová
1. Pan Martin Mezera zaslal žádost o pronájem nebo odprodej části pozemku p.č. 629/1, na
kterém má v současnosti složené palivové dřevo. S ohledem na vedení dešťové kanalizace na
daném pozemku a k plánované rekonstrukci komunikace p.č. 629/1 zastupitelé nesouhlasí
s prodejem ani pronájmem dané části pozemku. Zastupitelstvo trvá na odstranění dřeva z
obecního pozemku do 31.12.2009. Po ukončení rekonstrukce výše zmiňované komunikace se
může daná žádost o pronájem znovu projednat. Pro 4x, zdržen 1x, proti 1x.
2. Pan Vachta V. ml. požádal zastupitelstvo o souhlas s opravou propustku (přejezdu), kterou na
obecním pozemku p.č. 610/1 provede svépomocně na své náklady. S tímto souhlasí všech 6
zastupitelů.
3. Firma E.ON zaslala Obci Drslavice, jako novému vlastníku pozemku p. č. 629/1 smlouvu o
zřízení věcného břemene na stavbu kapličky pro el. rozvaděč. Protože daný pozemek nebyl
před pozemkovou úpravou ve vlastnictví Obce Drslavice, zastupitelé chtějí doložit od firmy
E.ON, že se zřízením věcného břemene souhlasili tehdy všichni vlastníci uvedeného pozemku.
4. Pan Fügner zaslal Obci Drslavice žádost o souhlas se zpevněním obecní komunikace
p.č. 384/17 betonovými panely, které provede svépomocí a na své náklady. S tímto souhlasí
všech 6 zastupitelů.
5. Slečna Lucie Stráská zaslala Obci Drslavice žádost o souhlas s položením odvodňovací trubky
v části Švihov před domem č.p. 1 s následným napojením na obecní kanalizaci.
Vzhledem k tomu, že obecní kanalizace je pouze na druhé straně komunikace a k napojení
by bylo nutno překopat nově zrekonstruovanou komunikaci, bude slečna Lucie Stráská
vyzvána k doplnění žádosti k jaké kanalizaci chce zmíněnou odvodňovací trubku napojit.

6. Byla vyhlášena 3. výzva dotačního programu MAS, která mimo jiné umožňuje inovaci zázemí
obce, s finanční spoluúčastí žadatele 16%. Obec Drslavice bude žádat o vybavení zázemí obce
v celkové hodnotě 100.000,00 Kč. S tímto návrhem souhlasí všech 6 zastupitelů.
7. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Prachatice odpověděl na
oznámení Obce Drslavice, že v části Švihov se nachází vodovod, který nemá vlastníka.
V odpovědi pracovníci výše jmenovaného úřadu uvádějí, že pokud se o nález nepřihlásí
vlastník do 6 měsíců od nalezení, tak nález dle občanského zákoníku připadá obci. Obec
zveřejní na vývěsce i na www stránkách oznámení o nálezu vodovodu. S tímto souhlasí všech
6 zastupitelů.
8. V části Švihov se nachází 2 kanalizační šachty, které nejsou osazeny rošty a jsou z větší části
zasypány. Pan Petr Domín zajistí dodavatele na jejich opravu, vyčištění a osazení novými
rošty. S tímto souhlasí všech 6 zastupitelů.
9. Návrh na pořízení vývěsky do části Švihov byl 5 členy zastupitelstva zamítnut. Obec Drslavice
má 5 částí a z důvodu jednotnosti v informovanosti občanů je 1 úřední deska.
10. Zvonička v části Drslavice je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu pan Jan Mauric spolu
s panem Miroslavem Dočkalem zvon do 30. 9. 2009 sundají. Dále si členové zastupitelstva
na příští jednání připraví možné návrhy na novou zvoničku na stávajícím místě.
11. V části Drslavice nejsou plněny smlouvy o četnosti sečení návsi od července 2009. Vzhledem
k tomu, že k 30. 9. 2009 platnost obou smluv končí, budou na příští zastupitelstvo pozváni
odpovědní zaměstnanci a bude toto projednáno. Pro všech 6 zastupitelů.
12. Návrh na brigádu pro místní Sbor dobrovolných hasičů, posečení obecních pozemků okolo
rybníka do 30. 9.2009, schválilo všech 6 zastupitelů. Vykonanou práci za Obec Drslavice
převezme pí Helena Machovcová.

Ověřovatelé zápisu:
Emanuel Pojsl
Petr Domín

Starostka:
Helena Machovcová

