ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva
obce Drslavice, konaného dne 7. 12. 2011
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:
Omluveni:

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

Hosté:

Milan Ženíšek, Antonín Turek

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Žádost o částečné celoroční oplocení obecního pozemku
Rozšíření plné moci – Vodovod Drslavice
Urgence úpravy rygolníků
Rozpočet 2012
Rozpočtový výhled 2014 + 2015
Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2011
Proplacení tel. hovorů
POV 2012 – kontejnery papír a plast, informační systém
Obecní lesy – vysázení
Pošta

Byl přečten zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce.
1) Antonín Turek – Žádost o povolení částečného celoročního oplocení pozemku na návsi v části
Švihov. K posouzení žádosti je nutno zjistit vyjádření bezprostředních sousedů. S tímto souhlasí
všech 6 členů obecního zastupitelstva
2) Petr Domín, ředitel Vodovodu Drslavice, předkládá žádost o rozšíření plné moci na jednání s třetími
osobami podle smlouvy i na vodovod Švihov. S tímto souhlasí všech 6 členů obecního zastupitelstva
3) Vlastník nemovitosti č. p. 10 urguje nápravu znemožnění vjezdu do „kotelny“ díky rygolníkům okolo
nově opravené komunikace. Toto je již uváděno v závadách v minulých zápisech a bude se řešit na
jaře 2012. Majitel nemovitosti trvá na trvalém zasypání nebo odstranění rygolníků. S tímto řešením
zastupitelé nesouhlasí. Vše se bude ředit na jaře 2012.
4) Rozpočet 2012 ve výši příjmy 937 900,00 Kč, výdaje 406 500,00 a financování 531 400,00 Kč
(příloha č. 1) byl schválen všemi 6 členy zastupitelstva.
5) Rozpočtový výhled pro rok 2014 ve výši příjmy 940 100,00 Kč, výdaje 427 000,00 a financování
513 100,00 Kč (příloha č. 2) a rozpočtový výhled pro rok 2015 ve výši příjmy 990 100,00 Kč, výdaje
482 000,00 a financování 508 100,00 Kč (příloha č. 3) byly schváleny všemi 6 členy obecního
zastupitelstva.
6) Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2011 ve výši příjmy 12 200,00 Kč, výdaje 33 900,00 a financování
- 21 700,00 Kč (příloha č. 4) bylo schváleno všemi 6 členy obecního zastupitelstva.
7) Při realizaci POV 2011 používala účetní obce svůj mobilní telefon. Prokázané výdaje jí budou
proplaceny v cca výši 100,00 Kč. S tímto souhlasí 5 členů obecního zastupitelstva, 1 se zdržel
hlasování.
8) Do projektu POV 2012 zašle Obec Drslavice žádost o příspěvek na rozšíření služeb v oblasti
tříděného odpadu a na příspěvek na zdokonalení informačního systému obce. S tímto souhlasí všech 6
členů obecního zastupitelstva.
9) Dle informací p. Jana Maurice je nutno v některých částech obecní lesy dosázet. Bude zaslána žádost
na Lesy ČR o vyjádření k realizaci. S tímto souhlasí všech 6 členů obecního zastupitelstva.

10) Pošta:
 Majitelé nemovitosti č. p. 11 žádají o souhlas se zemními pracemi souvisejícími s rekonstrukcí
vodovodní přípojky na pozemcích obce parc. č. 614/5 k. ú. Švihov u Lažišť. Všech 6 zastupitelů
souhlasí se zemními pracemi na pozemku parc. č. 614/5 k. ú. Švihov u Lažišť v nezbytně nutném
rozsahu, s omezením vzdálenosti min. 1 m od nově opravené komunikace.
 Okresní soud v Prachaticích zaslal žádost o jmenování nového přísedícího na další období. 5 členů
obecního zastupitelstva souhlasí se znovujmenováním paní Jitky Sýkorové, 1 člen obecního
zastupitelstva se hlasování zdržel.

Ověřovatelé:
Jana Smolíková

…………………………………

Miroslav Dočkal

…………………………………

Starostka obce:
Helena Machovcová

………………………………….

