ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva
obce Drslavice, konaného dne 17. 8. 2011
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:

Obec Drslavice
19:00 hodin, Obec Drslavice
Helena Machovcová, Miroslava Binderová, Jana Smolíková, Mgr. Hana Patrasová,
Miroslav Dočkal

Omluveni:

Jan Mauric, Jitka Sýkorová

Program:
1)
2)
3)
4)

Ţádost o vyjádření – rekreační objekt na p. č. 141/1 v k. ú. Švihov
POV – zahradní technika
Do konce srpna všechny cesty – křiţovatky
Pošta

Byl přečten zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce.
1) Investor ţádá o vyjádření ke stavbě rekreačního objektu na p. č. 141/1 v k. ú. Švihov.
 V projektové dokumentaci je kanalizace vyústěna do ţumpy a ta má být následně
pravidelně vyváţena. Vzhledem ke vzdálenostem k čističkám odpadních vod,
klimatickým podmínkám i nepravidelnému uţívání rekreačního objektu, zastupitelé
doporučují osazení domovní ČOV. Toto řešení bylo uplatňováno u všech nově
stavěných nemovitostí v obci.
 V jiţním pohledu jsou umístěna okna velice nesouměrně oproti ostatním pohledům
a zamýšlený vzhled částečně nerespektuje doporučení Jihočeského kraje v stavební
Územní studii Šumava.
Se zasláním těchto připomínek souhlasí všech 5 zastupitelů
2) Realizace akcí v rámci projektu POV
 Oprava vodovodů – je podepsaná smlouva s dodavatelem dle závěru výběrové
komise.
 Nákup techniky na údrţbu veřejné zeleně – z důvodu změny cen dodávané techniky
bude na Jihočeský kraj zaslaná ţádost o převod 40.000,00 Kč investiční dotace na
dotaci neinvestiční.
S tímto souhlasí všech 5 zastupitelů.
3) Do konce září budou osečeny všechny komunikace obce. S tímto souhlasí všech 5 zastupitelů
4) Pošta
 Kolaudace stavby na p. č. 12/1 v k. ú. Švihov – zastupitelé berou na vědomí
 Uţivatel pozemku p. č. 2/2 k. ú. Švihov souhlasí s nájemní smlouvou za uţívání
obecního pozemku s výší nájmu na 100,00 Kč ročně. Zastupitelé berou na vědomí a
pověřují starostku obce sepsáním této nájemní smlouvy.
Ověřovatelé:
Hana Patrasová

…………………………………

Miroslav Dočkal

…………………………………

Starostka obce:
Helena Machovcová

………………………………….

