ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 5. 11. 2009
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:
členové zastupitelstva:

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

Omluveni: ing. Zdeněk Švejda
Zasedání zahájila starostka Helena Machovcová, která přivítala všechny přítomné a nechala
přečíst zápis z minulého zasedání.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Plnění usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva
Smlouva o zimní údržbě komunikací
Vjezd do garáže pana Alexandra Pavelky
Daň z nemovitostí na rok 2011
Pošta

Plnění usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva:
- Zvonička v části Drslavice byla položená a zvon uložen na Obecním úřadě. Na zhotovení nové
zvoničky bude Obec poptávat místní truhlářské firmy.
- Slečna Lucie Stráská byla písemně vyzvána k doplnění žádostí – zatím neodpověděla
- Panu Božetěchu Fidlerovi byl písemně zaslán návrh na možnost koupě pozemku pod váhou
- Panu Petru Fiedlerovi a paní Radce Staňové byl zaslán návrh Obce Drslavice na směnu
pozemků č. 2/2 za p.č. 50/9 v k.ú. Švihov u Lažišť před domem č.p. 20
- Na opravu kanalizačních šachet byla vyzvána firma Rudolf Vojta Lažiště s tím, že nejdříve
předloží předběžný rozpočet opravy.
2.
S firmou Plž Lažiště bude uzavřena smlouva na zimní údržbu místních komunikací za stejných
podmínek jako v loňském roce. S tímto souhlasí všech 6 zastupitelů.
3.
Pan Alexandr Pavelka zrealizoval povolenou stavbu garáže. Vyvýšený vjezd do této garáže
vybudoval na pozemku Obce Drslavice p.č. 610/1 bez předchozí oznámení či povolení od
vlastníka. Bude mu zasláno upozornění, že daný vjezd se nachází na obecním pozemku bez
souhlasu vlastníka. Pro toto řešení je všech 6 zastupitelů.
4.
Vzhledem k plánované novele zákona o dani z nemovitostí na rok 2011, kde je počítáno
s místním koeficientem 2, bylo navrženo obecní koeficient 2 vrátit na původní hodnotu 1.
S tímto návrhem souhlasili 4 zastupitelé, 2 byli proti. Návrh byl tedy přijat a bude vydaná změna
obecní vyhlášky.
5.
Pošta:
- Dne 19. 11. 2009 od 16:00 – 18:00 bude uskutečněn sběr nebezpečného odpadu.
- Pozemkový fond ČR zjistil, že Obec Drslavice vlastní pozemky, které nemá zapsány v listu
vlastnictví. Jedná se o pozemek PK 318/20 výměra 5485,00 m2. Od roku 1956 byl tento pozemek ve
vlastnictví Obce Drslavice. Nyní ho užívá pan Božetěch Fidler, kterému bude zaslaná výzva
k zaslání žádosti o pronájem tohoto pozemku. Nájem za minulá období, které pan Božetěch Fidler
hradil Pozemkovému fondu ČR, bude řešen po předložení dokladů o úhradě.

- Firma SETERM CB a.s. České Budějovice zaslala žádost o vyjádření k el. zařízení NN manželů
Kudrnových. Vedení bude řešeno zemní trasou. na kabelovou skříň po pozemku majitele.. Všech 6
zastupitelů souhlasí.
- Žádost od pana Fügnera o odstranění 3 stromů na p.č. 582 v části Chválov – zastupitelé, jako
vlastník souhlasí, s tím že dřevo z těchto stromů pan Fügner uhradí za cenu samovýroby.
- Hodnocení komise na vybavení Obce Drslavice – naše žádost o podporu z grantu byla zamítnuta z
důvodu malého zapojení partnerů a veřejnosti.
- Rozhodnutí o odvolání firmy Lesostavby Třeboň k pokutě z České inspekce životního prostředí –
odvolání bylo zamítnuto.
- MěÚ Prachatice, stavební odbor: Stavební povolení pro stáj pro koně manželů Vlkových na p.č. 232
v k.ú. Švihov u Lažišť nabylo právní moci.
- Vodohospodářská správa přislíbila otevření zatrubněného odtoku z rybníka, který zůstal po
povodních 2009 ucpaný.
- Česká inspekce životního prostředí - Rozhodnutí o povolení k odběru podzemních vod manželů
Sukdolových na p.č. 260/41 v k.ú. Švihov u Lažišť
- MěÜ Prachatice, stavební odbor - Ověření zjednodušené dokumentace k zem. usedlosti skutečného
stavu na st. parcele KN č. 6/3 v k.ú, Svihov u Lažišť majitelů Karla a Milana Ženíškových .
- MěÚ Prachatice, stavební odbor – povolení užívání stavby rodinného domu p. Václava Vachty a pí
Alice Skopečkové na parcele KN p.p.č. 443/7 v k.ú. Švihov u Lažišť

Ověřovatel zápisu:

Starostka:

Miroslav Dočkal

Helena Machovcová

Petr Domín

