ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva
obce Drslavice, konaného dne 15. 2. 2011
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:

Obec Drslavice
18:00 hodin, Obec Drslavice
Miroslava Binderová, Miroslav Dočkal, Helena Machovcová,
Jan Mauric, Mgr. Hana Patrasová, Jana Smolíková, Jitka Sýkorová

Hosté: Karel Petřík
Byl přečten zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Program:
1) Dešťová kanalizace na návsi
2) Výběrové řízení MK kolem tvrze
3) Palivové dřevo
4) Hospodářský výsledek Vodovodu Drslavice
5) Pošta
Usnesení:
1) Pan Karel Petřík urguje řešení situace dešťové kanalizace na návsi obce Drslavice.
Vzhledem k tomu, že Obec Drslavice získala dotaci na obnovu dešťové kanalizace na
návsi, bude tato situace vyřešena.
2) Výběrová komise k výběrovému řízení Obnova MK kolem tvrze po povodni 2009
vyhodnotila všechny došlé nabídky. Dle výběrových kritérií byla nejlepší nabídka firmy
Reno Šumava a.s., Vlachovo Březí s celkovou cenou 1.439.969,00 Kč včetně DPH.
Výběrová komise doporučuje uzavřít dodavatelskou smlouvu s touto firmou. Všech 7
členů
zastupitelstva
s tímto
souhlasí
a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo.
3) Na nabídku prodeje palivového dřeva se přihlásil jediný zájemce s nabídkou 300,00 Kč za
1 m3. Veškeré dřevo (cca 9 m3) mu tedy bude prodáno. S tímto souhlasí všech 7 členů
obecního zastupitelstva.
4) Hospodářský výsledek Vodovodu Drslavice (viz příloha č. 1) schvaluje Obec Drslavice
všemi 7 členy zastupitelstva.
5) Pošta
Pošta:
 Manželé Kudrnovi dodali situační plánek k umístění septiku a domovní ČOV u domu č.p.
45 v části Drslavice i s nákresem zaústění odvodu na pozemku p. č. 639 v k. ú. Švihov u
Lažišť. S tímto souhlasí všech 7 členů zastupitelstva.
 Vlastníci nemovitosti na pozemích p. č. 104 v k. ú. Švihov u Lažišť žádají o souhlas
s rekonstrukcí stávající vodovodní přípojky na veřejný vodovod Švihov s tím, že veškeré
náklady s tím související budou hradit oni. Dále přípojku osadí vodoměrem. Vzhledem
k tomu, že u žádostí není žádný nákres umístění vodovodní přípojky, bude zaslána výzva
k doplnění žádosti.

 K žádosti vlastníka pozemku p. č. 43/2 k. ú. Švihov Lažišť bylo místním šetřením
zjištěno,
že v těsné blízkosti tohoto pozemku, žádný strom neroste. Toto zjištění bude zasláno
žadateli. S tímto souhlasí všech 7 členů zastupitelstva.
 V roce 2011 proběhne sčítání LDB. Rozhodným datem bude půlnoc z 25. na 26. března
2011. Sčítací formuláře doručí Česká pošta. Každý respondent musí svá data zaslat
poštou, doručovatelem nebo přes internet. Zastupitelé berou na vědomí.
Ověřovatelé:
Mgr. Hana Patrasová ……………………………….
Jitka Sýkorová

……………………………….

Starostka obce:
Helena Machovcová ……………………………….

