
Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Drahonín  
                     ze schůze zvoleného Obecního zastupitelstva konané dne 19.3.2015      
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Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce: 

 

1.    Zahájení a schválení programu schůze, schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

        Ověřovatelé byli navrženi Michal Novotný a Petr Kořínek . Zapisovatelkou Jitka Plevová.  
      ZO 7 hlasy schválilo  program schůze, ověřovatele zápisu a zapisovatele. 

 

2.     Schválení rozpočtového opatření č. 6/2014 z 31.12.2014 

Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 6/2014, rozp. opatření je součástí zápisu. 
 
      ZO 7 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 6/2014 

 
3.    Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o sociální a právní ochraně dětí s Městem 
Tišnov 
 
       ZO 7 hlasy schválilo Veřejnoprávní smlouvu o sociální a právní ochraně dětí s Městem Tišnov 
 
 
4.    Vyhodnocení záměru č.1/2014 
          
      Starosta seznámil ZO se záměřem č. 1/2014, jehož znění bylo 
„ Obec Drahonín jako vlastník pozemků p.č. 121/2 o výměře 1985m2, p.č. st. 172 o výměře 613m2 
v k.ú.Drahonín vyhlašuje záměr pronajmout tyto parcely. Nemovitost se nacházejí v kat. území 
Drahonín, č. k. ú. 631761.“   Jedná se vlastně o pronájem rybníka ve Žlebech s hrází. Záměr byl vyvěšen 
na úřední desku 4.11.2014. Zájem projevil místní Rybářský spolek Drahonín, žádost ze dne 1.3.2015.  
 
       ZO 7 hlasy schválilo pronajmout výše uvedené parcely – rybník ve Žlebech – Rybářskému 
spolku Drahonín za symbolickou cenu 100,- Kč za rok.  ZO pověřuje starostu uzavřít smlouvu na 
pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky. 
 
         
5.   Kadeřnictví pro dámy a pány na OÚ 

      Starosta navrhuje, že by na OÚ umožnil tuto službu pro občany, Simona Krábková by o provoz této 
služby měla zájem. Zastupitelstvo navrhuje toto vyzkoušet, umožnit tuto službu např. 1 x či  2x měsíčně. 
       ZO 7 hlasy schválilo umožnit Simoně Krábkové provozovat službu kadeřnictví na OÚ. 
 
 

                                                         Jiří Kotas                                                           Jitka Plevová 

                                                       starosta obce                                                     místostarosta obce 

 

Datum zápisu :  19.3.2015 

Vyvěšeno na úřední desce: 20.3.2015 

Sejmuto z úřední desky:    3.4.2015 


