ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva
obce Drslavice, konaného dne 11. 10. 2011
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:

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

Program:
Zápis z minulé schůze – úprava
1) Veřejnoprávní smlouva o evidenci obyvatel do roku 2014
2) Veřejná vyhláška KÚ JK
3) Územní plán Lažiště
4) Mříž na můstek
5) Veřejnoprávní smlouva Město Prachatice a stavebník o umístění provedení souboru staveb
6) Bezúplatný převod pozemku p. č. 577
7) Zaměření stávajícího stavu budovy OÚ Drslavice
8) Dohodu pro provedení
9) Silnice
10) E. On – posílení sítě NN
Byl přečten zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce.
1) Město Prachatice zaslalo ke schválení veřejnoprávní smlouvu o evidenci obyvatel do roku 2014.
S podpisem souhlasí všech 7 členů zastupitelstva a pověřují starostku obce k podpisu této
smlouvy.
2) Krajský úřad Jihočeského kraje zveřejňuje veřejnou vyhlášku „Oznámení o vydání zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace“.
Zastupitelé berou na vědomí
3) Oznámení o zahájení projednání návrhu územní plán Lažiště. Zastupitelé návrh projednají
na příštím zastupitelstvu dne 3. 11. 2011. S tímto souhlasí všech 7 členů obecního zastupitelstva.
4) Mříž na u můstku na pozemku p. č. 567/8 byla zcizena a hrozí zanesení odtokových rour. Novou
ochranou mříž zhotoví p. M. Dočkal. S tímto souhlasí všech 7 zastupitelstva.
5) Město Prachatice uzavřelo veřejnoprávní smlouvou se stavebníkem o umístění provedení souboru
staveb na pozemku p. č. 141/1 v k. ú. Švihov u Lažiště.
6) Úřad pro zastupování věcí majetkových zaslal smlouvu na bezúplatný převod na pozemek
p. č. 577 v k. ú. Švihov u Lažišť. Veškeré závazky plynoucí z této smlouvy platí po dobu 10 let.
S podpisem této smlouvy souhlasí všech 7 členů obecního zastupitelstva a pověřují starostku obce
jejím podpisem.
7) Firma Progres s.r.o. navrhuje zaměření stávajícího stavu budovy OÚ Drslavice v hodnotě
28.760,00 + DPH. S tímto souhlasí všech 7 členů zastupitelstva a pověřují starostku obce
podepsáním smlouvy na zhotovení této projektové dokumentace a dokumentaci skutečného stavu.
8) S panem Miroslavem Dočkalem bude uzavřena dohoda o provedení práce na drobné práce
související s údržbou obecního majetku do 31. 12. 2011 s hodinovou sazbou 150,00 Kč.
9) Provedení výjezdu z návsi směrem na Kratušín na p. č. 614/4 bude starostka řešit s dodavatelskou
firmou. S tímto souhlasí všech 7 členů zastupitelstva. Oprava místní komunikace byla ukončena a
starostka obce dne 30. 9. 2011 převzala stavbu. Zastupitelé berou na vědomí.
10) Energosítě Prachatice, zaslali obci Drslavice „Žádost o vyjádření ke stavbě SB-3007-034,
Drslavice - posílení sítě NN p. Mezera“ a zároveň zaslali k podpisu Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č. 527/4 a 629/1. Jedná se

o posílení končící na pozemku p. č. 463/46. K tomuto pozemku vede v současné době vzdušné
vedení na betonových sloupech. Pro zamýšlené posílení by se tato původní trasa mohla využít bez
zřizování nových vedení přes pozemky obce. S tímto souhlasí všech 6 zastupitelů, 1 se zdržel
hlasování. Navrhovaná smlouva nebude akceptována a stanovisko s návrhem jiné trasy pro
posílení bude zasláno přímo investorovi firmě E. On a kopie firmě Energosítě Prachatice. S tímto
souhlasí všech 6 zastupitelů, 1 zastupitel se zdržel hlasování.

Ověřovatelé:
Jana Smolíková

…………………………………

Miroslav Dočkal

…………………………………

Starostka obce:
Helena Machovcová, DiS.

………………………………….

