ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 1. 12. 2009
Místo konání:
Obecní úřad Drslavice
Začátek:
18.00 hodin Obec
Přítomni: členové zastupitelstva – Helena Machovcová, Petr Domín, Miroslava Binderová,
Jan Mauric, Miroslav Dočkal,
Omluveni: Emanuel Pojsl, ing. Zdeněk Švejda

Program :
1. Oprava zvoničky
2. Odvoz nebezpečného odpadu
3. Výměna pozemků - pan Petr Fidler Švihov
4. Místní program obnovy venkova
5. Místa pro samovýrobu dřeva
6. Rozpočtová změna č. 2
7. Pošta

Zasedání zahájila starostka Helena Machovcová, která přivítala všechny přítomné a nechala
přečíst zápis z minulého zasedání.

1) Poptávaná firma na opravu zvoničky v části Drslavice o tuto práci nemá zájem. Oprava tedy bude
zajištěna svépomocně občany Drslavice. Obec nakoupí materiál v předběžném odhadu cca 3.000,00 Kč.
S tímto souhlasí všech 5 zastupitelů.
2) Svoz nebezpečného odpadu 19. 11. 2009 byl uskutečněn.
3) Pan Petr Fidler v části Švihov souhlasí s navrhovanou výměnou pozemků u domu č. p. 2/2 a 50/9
v k. ú. Švihov u Lažišť. V případě, že i druhý spoluvlastník bude s výměnou souhlasit, bude směna
realizována a sepsána u notáře formou dohody. S tímto souhlasí všech 5 zastupitelů.
4) Místní plán obnovy venkova (viz příloha č. 1) – schválen všemi 5 zastupiteli
5) Pro samovýrobu dřeva p. Jan Mauric navrhl mimo polomů ještě cestu „na Škrabáč“. S tímto
souhlasí všech 5 zastupitelů.
6) Rozpočtová změna č. 2 příjmy i výdaje 35.563,00 Kč (viz příloha č. 2) – schválena všemi 5 členy
zastupitelstva

7) Pošta
- Pozemkový fond ČR zaslal přepracovaný plán místních komunikací k opravám v rámci
pozemkových úprav se žádostí o vyjádření (RC 5). Ani zde nevede obecní kanalizace ani vodovod.

- Pan Jan Slavík, provozovatel pojízdní prodejny v obci, zaslal návrh trvalé smlouvy, podle které obec
bude přispívat na provoz pojízdné prodejny. Pan Slavík se zavazuje zásobovat části obce pojízdnou
prodejnou 2x týdně a obec se zavazuje hradit příspěvek ve výši 10.000,00 Kč ročně. S podpisem
smlouvy souhlasí všech 5 členů.
- Geoplan Prachatice zpracoval rozdělení pozemku p. č. 613/12 v k. ú. Švihov u Lažišť. Zastupitelé
berou na vědomí.
- Přezkoumaní hospodaření obce za rok 2009 proběhne 30. 3. 2010. Zastupitelé berou na vědomí.
- Program obnovy venkova JK uzavírá příjem žádostí do 31. 12. 2009: Obec bude v rámci tohoto
programu žádat o příspěvek na akce schválené v místní programu obnovy venkova.
- Protože v domě č. p. 25 není technicky možné instalovat vodoměr, bude vždy spotřeba vody
vypočítávána dle měrných čísel spotřeby. Pro rok 2009 to činí 7 m2.
- Místnímu sboru dobrovolných hasičů bude poskytnut příspěvek na činnost podle podkladů dodaných
velitelem místního sboru. Do 31. 12. 2009 bude poskytnuta záloha ve výši 500,00 Kč na tento
příspěvek. S tímto souhlasí všech 5 členů zastupitelstva.
- Z nabídek na zhotovení úřední desky byla vybrána firma ENROM CZ. S tímto souhlasí všech
5 členů zastupitelstva.

Ověřovatel zápisu:
Petr Domín
Miroslav Dočkal

Starostka:

