ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 8. 10. 2009
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:
členové zastupitelstva:

Obecní úřad Drslavice
18.00 hodin Obec
Helena Machovcová, Petr Domín, Miroslava Binderová,
Emanuel Pojsl, Miroslav Dočkal, Jan Mauric

Omluveni: ing. Zdeněk Švejda
Program :
1. Brigády hasičů 2009
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Stížnost manželů Mezerových - odvoz PDO
4. Smlouva o zimní údržbě komunikací
5. Program obnovy venkova na rok 2010
6. Sečení návsi Drslavice - léto 2009
7. Pošta
Zasedání zahájila starostka Helena Machovcová, která přivítala všechny přítomné a nechala přečíst
zápis z minulého zasedání.
1.
Navržené brigády pro místní sbor dobrovolných hasičů byly panem Václavem Mrázem,
starosta SDH, zamítnuty s tím, že nikdo z hasičů není ochoten dané práce vykonat z důvodu
nedostatku technického vybavení.
2.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání:
- zvonička v části Drslavice bude odstraněna až v říjnu
- slečna Lucie Stráská k doplnění své žádosti nebyla písemně vyzvána
bude napraveno obratem v říjnu 2009
- oprava 2 ks kanalizačních šachet v části Švihov – objednaná firma Vojta, Lažiště
- navržená odpověď na žádost o směnu pozemku pana Petra Fidlera nebyla písemně zaslána
bude napraveno obratem v říjnu 2009
- navržená odpověď na žádost o odprodej pozemku panu Božetěchu Fidlerovi nebyla zaslaná
bude napraveno obratem v říjnu 2009
- navržená odpověď firmě E.On ohledně smlouvy o věcném břemenu na kapličku k domu
č. p. 41 byla zaslaná mailem - zatím nepřišla odpověď

3.
Pan Martin Mezera zaslal stížnost, že dne 1. 10. 2009 od jeho domu č. p. 41 nebyla vyvezena
popelnice. Technické služby jako odpověď zaslali fotodokumentaci neprůjezdnosti dané komunikace
z důvodu odstaveného automobilu. Toto bylo sděleno manželům Mezerovým a zároveň vlastník
daného vozidla byl upozorněn, že parkovat na obecní komunikaci není možné. Na místě byla slíbena
náprava.
4.

Na zimu 2009/2010 bude obnovena smlouva na zimní údržbu komunikací s firmou PLŽ,
spol. s.r.o. Lažiště.

5.

Do Programu obnovy venkova na rok 2010, který vyhlásil Jihočeský kraj - Krajský úřad České
Budějovice, obec Drslavice zašle žádost na tyto akce:
a) oprava místních komunikací 200.000,00 Kč (50% spoluúčast obce)
b) rozšíření a rekonstrukce dešťové kanalizace Drslavice 200.000,00 Kč (50% spoluúčast
obce)

6.
Obecní náves dle dohod o provedení práce byla sečena pouze 1x za měsíce červenec - září
2009, proto se dohodnutá odměna musí vyplatit v poměrné výši podle provedené práce, tj. celkem
300,00 Kč a 700,00 Kč.
7.
-

Pošta
Katastr. úřad Prachatice – Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího
věcnému břemenu parc. č 384/17 k. ú. Švihov (venkovní vedení VN Chválov)
Manželé Věra a Jiří Kadlec (vlastníci domu e. č. 012) oznamují změnu adresy trvalého pobytu.
MěÚ Prachatice: Územní souhlas – manželé Sukdolovi – studna na Škarezu – zastupitelé
berou na vědomí
MěÚ Prachatice: Územní souhlas – Alexander Pavelka - dřevěný přístřešek s plotem –
zastupitelé berou na vědomí
MěÚ Prachatice: Veřejná vyhláška - manželé Vlkovi: Rozhodnutí o umístění stáje na p.č. 232
k.ú. Švihov stavba stáje - zastupitelé berou na vědomí
MěÚ Prachatice: Výzva k závěrečné kolaudaci garáže manželů Dubovských – bez připomínek
Oznámení manželů Pavla a Milady Dubovských o poražení smrku u domu č.p. 23 - zastupitelé
berou na vědomí a nemají námitek
Oznámení manželů Pavla a Milady Dubovských o opravě přístřešku pro hospodářská zvířata zastupitelé berou na vědomí a nemají námitek
Oznámení manželů Josefa a Anděly Sýkorových o novém oplocení pozemků po pozemkové
úpravě - zastupitelé berou na vědomí a nemají námitek
Obec Lažiště zaslala výňatek ze zápisu z jednání zastupitelstev Obce Lažiště, Zábrdí a
Drslavice ohledně plateb za MŠ v Lažiště. Výňatek neobsahuje rozporování výše provozního
příspěvku a tím tedy zdůvodnění neuhrazení faktury obcemi Zábrdí a Drslavice.

Ověřovatelé zápisu:
Emanuel Pojsl
Petr Domín

Starostka:
Helena Machovcová

