ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice
konaného dne 9. 12. 2014
Místo konání:
Začátek:
Přítomni:

Obec Drslavice
18:00 hodin, Obec Drslavice
Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Petr Machovec, Mgr. Hana
Patrasová

Omluveni:

Jana Smolíková, Ing. Zdeněk Švejda – příchod 18:45 hodin, Petr Domín
– příchod v 18:50 hodin.

Program:
1)
2)
3)
4)

Určení ověřovatelů zápis a zapisovatele
Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva
POV 2015
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015
5) Kontrola finančního výboru
6) Zimní údržba silnic
7) Příspěvek na činnost – SDH
8) Jednání zástupců Obce Drslavice, Kratušín a Zábrdí k provozování vodovodu
9) Rekonstrukce vodovodu Drslavice
10) Dvojsložkové vodné

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)
Usnesení 85/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem
z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli p. Petra
Machovce a Mgr. Hanu Patrasovou.
2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva
Usnesení z 8. 1. 2013
 Usnesení 1 terénní nerovnost komunikace měla být odstraněna do června 2013
Usnesení č. 48/2014:
 Zastupitelstvo obce schválilo, aby na nově zrekonstruované komunikaci RC1 byly
umístěny dopravní značky s označením začátek a konec obce.
K umístění dopravních značek je nutno mít souhlas MěÚ Prachatice a dopravní Policie
Prachatice. K vyjádření Policie je nutno předložit žádost a projekt zpracovaný odbornou
firmou. Jakmile obec všechny vyjádření získá, budou dopravní značky umístěny.
3) Možnosti získání dotace z Jihočeského kraje z programu POV na 2015.

Od roku 2015 budou moci obce žádat dotace z POV 2015 pouze, pokud mají zpracovaný
i schválený územní plán nebo územní studii. Protože Obec Drslavice územní plán ani
schválenou územní studii nemá, nemůže žádnou žádost v rámci programu POV podat.
Toto potvrdili i pracovníci KÚ na školení k programu POV, které se zúčastnil starosta
i místostarostka obce.
Zastupitelé berou na vědomí.
4) Místní poplatek za poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015
Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)
Usnesení 86/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje Místní
poplatek za poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015 ve výši 450,00 Kč/rok.
 Od tohoto místního poplatku se osvobozují
Poplatníci, kteří již uhradili výše uvedený poplatek jako obyvatelé s trvalým pobytem,
nemusí hradit poplatek za stavbu, rodinný dům nebo byt na území obce určený
k individuální rekreaci nebo k bydlení, který vlastní, ale k rekreaci ani k bydlení není
využíván.
 Slevy ze základního poplatku:
a) poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt v části obce Škarez a Švihov-Borek – sleva 50%
b) poplatníci do 15ti let věku, kteří mají v obci trvalý pobyt – sleva 50%
c) poplatníci s trvalým pobytem v obci Drslavice, kteří jsou starší 80ti let nebo poplatníci
s trvalým pobytem v obci, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P – sleva 50%
d)poplatníci s trvalým pobytem v obci, kteří prokáží svou nepřetržitou nepřítomnost
v místě trvalého pobytu po dobu alespoň 3 měsíců ročně, budou osvobození od části
poplatku v poměrné výši, max. 50% ze základního poplatku.
Slevy lze kombinovat, ale pouze do maximální výše 50% ze základního poplatku.
5) Kontrola finančního výboru
Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)
Usnesení 87/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že finanční
výbor provede kontrolu hospodaření Obce a Vodovodu k 31. 12. 2014 a zápisy z těchto
kontrol předloží zastupitelstvu do 15. 2. 2015
6) Zimní údržba silnic
Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)
Usnesení 88/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že na zimní
údržbu místních komunikací budou uzavřeny 2 smlouvy (na údržbu místní komunikace na
Chválově a na ostatní místní komunikace) za stejných podmínek a v loňském roce.
7) Příspěvek na činnost – SDH
Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)
Usnesení 89/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje příspěvek na
činnost pro místní SDH ve výši 1440,00 Kč na úhradu členských příspěvků v roce 2014.
8) Jednání zástupců Obce Drslavice, Kratušín a Zábrdí k provozování vodovodu
Hlasování: 4/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Usnesení 90/2014: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje, že
společného jednání zástupců Obce Drslavice, Kratušín a Zábrdí k provozování Vodovodu
se za Obec Drslavice zúčastní starosta a místostarostka obce.
9) Rekonstrukce Vodovodu Drslavice.
Vzhledem k tomu, že do doby projednání tohoto bodu se nedostavil ředitel Vodovodu
Drslavice, aby podal bližší informace k předem zaslaným materiálům, o tomto programu
se nejednalo.
10) Dvojsložkové vodné
vzhledem k tomu, že do doby projednání tohoto bodu zastupitelé neobdrželi žádné
materiály (dohodnuto na zasedání 25. 11. 2014 bod 4) a ani se nedostavil ředitel
Vodovodu Drslavice, aby podal bližší informace, se o tomto programu nejednalo.

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová
Ověřovatel: Mgr. Hana Patrasová

Petr Machovec
Starosta obce: Miroslav Dočkal
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