ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva
obce Drslavice, konaného dne 11. 5. 2011
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:

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

Omluveni:

Jan Mauric

Hosté:

Martin Patras

Program:
1) Ţádost SDH Drslavice o příspěvek
2) POV 2011
3) Údrţba zeleně
4) Rozpočtové opatření č. 2
5) Pošta
Byl přečten zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce.
1) Pan Martin Patras (starosta SDH Drslavice) předloţil ţádost o příspěvek na činnost SDH.
Všemi 6 členy zastupitelstva byl schválen příspěvek ve výši 2.300,00 Kč.
2) V rámci programu JK POV 2011, Obec Drslavice uspěla se svými 2 ţádostmi. Obec získá
investiční dotaci na pořízení techniky na údrţbu veřejné zeleně a neinvestiční dotaci na
veřejný vodovod. Zastupitelé berou na vědomí a pověřují paní starostku poptávkovým
řízením. S tímto souhlasí všech 6 zastupitelů.
3) O údrţbu veřejné zeleně v roce 2011 projevili zájem 2 zájemci. Vzhledem k loňským
dobrým zkušenostem bude dohoda o provedení práce uzavřena s panem Ladislavem
Domínem za stejných podmínek jako loni (sečeno bude 2x měsíčně za odměnu 500,00 Kč
za 1 sečení, doba trvání 5-9/2011). S tímto souhlasí všech 6 členů zastupitelstva
4) Rozpočtové opatření č. 2 (příloha č. 1) příjmy + 451,00 Kč a výdaje + 46.417,70 Kč bylo
schváleno všemi 6 zastupiteli.
5) Pošta:
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, OP Prachatice zaslal návrh
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami a Doloţku
osvědčující platnost právního úkonu obce dle § zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů k výše uvedené smlouvě, týkající se parc. č. 577
k. ú. Švihov u Laţišť (ostatní plocha - ostatní komunikace). S tímto návrhem smlouvy
s omezujícími podmínkami souhlasí všech 6 zastupitelů a pověřují starostku obce
k jejímu podpisu.
 Pozemkový fond ČR zaslal ţádost o sdělení o podmínkách převodu pozemku parc.
č. 260/62 v k. ú. Švihov u Laţišť o tom, zda zde Obec Drslavice nemá předkupní právo.











Bude projednáno na příštím zasedání obecního zastupitelstva, kde paní starostka doloţí
zjištěné skutečnosti. S tímto souhlasí všech 6 zastupitelů.
Pozemek parc. č. 317 v k. ú. Švihov u Laţišť byl Obci Drslavice nabídnut moţnou
formou bezúplatného převodu. S tímto převodem souhlasí všech 6 zastupitelů.
Ţádost o souhlas s vypásáním obecního pozemku parc. č. 599/1 v k. ú. Švihov u Laţišť.
Pro tento účel bude výše uváděný pozemek ţadateli pronajat za celkovou cenu 250,00
Kč. S tímto souhlasí všech 6 zastupitelů.
Majitel domu č. p. 1 v části Švihov oznamuje provádění stavebních úprav. Zastupitelé
berou na vědomí.
Ţádost o vyjádření k umístění čističky odpadních vod na pozemku parc. č. 461/1
v k. ú. Švihov. O tomto stanovisku jiţ rozhodli zastupitelé na minulých zasedáních.
Ţádost o odprodej pozemku parc. č. 2/2 v k. ú. Švihov u Laţišť. Pozemek obec neprodá,
nabízí pronájem na dobu 5 let s nájemným ve výši 100,00 Kč ročně. S tímto souhlasí
všech 6 zastupitelů.
Ţádost o vyjádření popř. zakreslení, zda přes pozemek parc. 141/1 v k. ú. Švihov u
Laţišť vedou nějaké veřejné sítě. Na tomto pozemku nejsou ţádné obecní veřejné sítě.
Město Prachatice, stavební odbor zaslal dodatečné rozhodnutí o kolaudaci rodinného
domu č. p. 19, parc. č. 6/2 v k. ú. Švihov u Laţišť, v části Švihov. V tomto rozhodnutí,
stejně jako v přiloţené projektové dokumentaci, je uvedeno, ţe objekt je napojen na
zdroj vody z domu č. p. 6. To se však neodpovídá skutečnosti, na kterou Obec Drslavice
jiţ upozorňovala během dodatečného kolaudačního řízení.
Firmou E.ON Prachatice byl zaslán k odsouhlasení zápis z jednání ze dne 7. 12. 2010.
Toto znění zápisu všech 6 zastupitelů neschvaluje, protoţe neodpovídá tomu, co bylo
místně projednáno a zastupiteli na místě schváleno.

Ověřovatelé: Jana Smolíková
Mgr. Hana Patrasová

…………………………………..
………………………….…….…

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

