ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva
obce Drslavice, konaného dne 10. 6. 2011
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Zdeněk Švejda

Omluveni:

Miroslav Dočkal (příchod v 18:30 hod.), Jitka Sýkorová

Program:
1) Komunikace okolo tvrze
2) Dešťová kanalizace
3) Závěrečný účet
4) Sázení stromků
5) Poptávková řízení
6) Pošta
Byl přečten zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce.
1) Pan ing. Zdeněk Švejda upozornil zastupitelstvo, ţe o práci kolem tvrze mělo být seznámeno
archeologické pracoviště. Paní starostka odpověděla, ţe vše bylo včas a řádně nahlášeno na pracoviště
v Prachaticích. Na archeologický průzkum bude uzavřena dodavatelská smlouva. Zastupitelé berou na
vědomí a se sepsáním smlouvy souhlasí všech 5 členů zastupitelstva.
2) Zastupitelé projednali svody dešťové vody do opravované dešťové kanalizace. Všechny svody dešťové
kanalizace budou do této kanalizace zapojeny. S tímto souhlasí všech 5 členů obecního zastupitelstva.
3) Závěrečný účet za rok 2010 byl projednán a schválen a uzavírá se bez výhrad. Byla schválena
nápravná opatření – respektování všech platných legislativních norem. S tímto souhlasí všech 6 členů
zastupitelstva.
4) Na obecní pozemky byly vysázeny stromky. Na tyto práce budou sepsány dohody o provedení práce.
S tímto souhlasí všech 6 členů obecního zastupitelstva.
5) Poptávková řízení:
 Paní starostka připraví a osloví s poptávkou tyto firmy:
a) Zlepšení veřejného osvětlení ve všech částech obce Drslavice“ - Technické sluţby Prachatice,
Elektro Vácha Buk, Elektro Pokorný, Milan Zíka Prachatice.
b) POV „Údrţba veřejné zeleně“ - Mountfield, Husquarna Vimperk, Adakon s.r.o., Proles
Prachatice
c) POV „Oprava vodovodů“ - V&H TOP Prachatice, ODYS Prachatice, Karel Toncar Vimperk.
Nejdříve se bude řešit kvalita vody a měřeni mnoţství odebrané vody.
S tímto souhlasí všech 6 zastupitelů.

6) Pošta:
 Rozhodnutí – výrok Jihočeského krajského úřadu o povolení výjimky do r. 2020 – výzkum
chráněných ţivočichů v oblasti Šumava. Zastupitelé berou na vědomí.
 Sdruţení podnikatelů Energosítě Prachatice zaslalo Ţádost o vyjádření Obce, jako sousedního
vlastníka ke stavbě na pozemku p. č. 141/1 v k. ú. Švihov – umístění nového sloupu, ze kterého
povede zemní kabel NN. Obec nemá ke stavbě ţádné připomínky – s tímto souhlasí všech
6 zastupitelů.
 Odběratel vody v roce 2010 v domě č. p. 22 upozorňuje na nereálnou spotřebu vody za rok 2010.
V minulých letech byla spotřeba vţdy 0. Ředitel vodovodu Drslavice předpokládá, ţe došlo
v dané (neobývané) nemovitosti k úniku. K řešení takovýchto situací přijalo zastupitelstvo obecný
postup jiţ na zasedání dne 30. 3. 2011. S tímto souhlasí všech 6 členů obecního zastupitelstva.

Ověřovatelé: Jana Smolíková
Mgr. Hana Patrasová

…………………………………..
………………………….…….…

Starostka obce:
Helena Machovcová

………………………………….

