ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva
obce Drslavice, konaného dne 29. 6. 2011
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:

Obec Drslavice
19:00 hodin, Obec Drslavice
Helena Machovcová, Miroslava Binderová, Jitka Sýkorová, Mgr. Hana Patrasová,
Jan Mauric, Miroslav Dočkal

Omluveni:

Jana Smolíková

Program:
1) Veřejné zakázky malého rozsahu
2) Pošta
Byl přečten zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce.
1) Pro všechny 3 veřejné zakázky malého rozsahu (POV – Údrţba veřejné zeleně, POV – Obnova a
údrţba občanské vybavenosti – vodovod, Zlepšení veřejného osvětlení ve všech částech obce
Drslavice) jmenovalo zastupitelstvo tyto členy komise: Helena Machovcová, Jan Mauric a Hana
Patrasová. Komise se sejde v sobotu 16. července 2011 a vyhodnotí došlé nabídky. S tímto
souhlasí všech 6 zastupitelů.
Pošta:
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemek v k.ú. Švihov u Laţišť – pozemek
KN p.p.č. 317, k. ú. Švihov u Laţišť, u kterého obec ţádala o bezúplatný převod, byl převeden
do majetku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, protoţe je součástí zvláště chráněných území.
 Městský úřad Prachatice vydal územní souhlas s umístěním stavby domovní kanalizační čistírny
s přípojkou na pozemkových parcelách KN č. 461/6, 461/7, 639 v k. ú Švihov u Laţišť.
 Městský úřad Prachatice - ověření zjednodušené dokumentace – stavba kolny na stavební parcele
KN č. 12/3, k. ú. Švihov u Laţišť. Zastupitelé berou na vědomí.
 Městský úřad Prachatice zaslal souhlas s provedením ohlášených udrţovacích prací na objektu
č. p. 1, Švihov, v k.ú. Švihov – oprava krovu výměna střešní krytiny. Zastupitelé berou na vědomí.
 Ţádost od Stanislava a Zdeňka Kudrnových o schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, spočívající v právu zaústění kanalizačního potrubí z domovní kanalizační
čistírny odpadních vod do vodoteče vytékající z rybníka na obecním pozemku, č. p. 639 k. ú.
Švihov u Laţišť. Pro schválení je nutné, aby ţadatelé dodali geometrický plánek.
 Ţádost o odkup obecního pozemků p. č. 2/2 v k. ú. Švihov u Laţišť o výměře 66 m2. Ţadateli o
odkup bude znovu odesláno stanovisko zastupitelstva.
 Energosítě Prachatice – ţádost o vyjádření ke stavbě: SB-5011-059, Drslavice – p. Bican, k NN –
parc. č. ST 96. Paní starostka pošle zakreslení podzemních sítí a vyjádření.

 Energosítě Prachatice – ţádost o vyjádření ke stavbě: SB-3007-034, Drslavice – posílení sítě NN,
p. Mezera. Navrhované vedení zastupitelé neschvalují. O tomto jiţ bylo jednáno na místním
šetření 7. 12. 2011 se zástupci firmy E. On. Zastupitelé obce trvají na závěrech z tohoto jednání.
S tímto souhlasí všech 6 zastupitelů.
 Nesouhlas s prováděním zemních prací při budování dešťové kanalizace zaslali manţelé
Petříkovi. Petříkovi byli jiţ s prováděnými pracemi seznámeni a jiţ souhlasí. Zastupitelé berou
a vědomí.

Ověřovatelé:
Hana Patrasová

…………………………………

Miroslav Dočkal

…………………………………

Starostka obce:
Helena Machovcová

………………………………….

