Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Drahonín
ze schůze zvoleného Obecního zastupitelstva konané dne 28.12.2017

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce:
Zahájení a schválení programu schůze, schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

1.

Starosta navrhuje doplnit program o bod „Schválení Přílohy č.9 Smlouvy o dílo č.:10/2010 na zajištění
nakládání s komunálním odpadem s TS města a.s.,Bystřice nad Pernštejnem o svozu odpadů“. Dále
navrhuje odstranit bod programu „Schválení dodatku smlouvy s CSAD Tišnov o nájmu nebytových
prostor. Ověřovatelé byli navrženi Michal Novotný a Frant.Kučera. Zapisovatelkou Jitka Plevová.
ZO 7 hlasy schválilo program schůze, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Schválení rozpočtu obce Drahonín na rok 2018

2.

Návrh rozpočtu obce Drahonín pro rok 2018 byl vyvěšen na úřední desce a současně na elektronické
úřední desce od 8.12. do 27.12.2017.
ZO 7 hlasy schválilo navrhovaný rozpočet obce Drahonín pro rok 2018 bez výhrad.
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Drahonín na roky 2018 - 2021

3.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Drahonín na roky 2018 – 2021 byl zveřejněn na úřední desce a na
elektronické úřední desce od 8.12. do 26.12.2017. Počítá s vyrovnanými rozpočty pro roky příští.
ZO 7 hlasy schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Drahonín na roky 2018 - 2021
Změna odměny pro neuvolněného starostu dle novely zákona o obcích č.99/2017

4.

Dle novely zákona o obcích č.99/2017 a nařízení náleží neuvolněnému starostovi nejméně 30% odměny
pro uvolněného starosty podle počtu obyvatel. Jelikož nynější odměna schválená starostovi činí 10 000,Kč a nedosahuje 30 % uvolněného starosty, je nutné schválit od 1.1.2018 zvýšení odměny pro starostu.
Dle zákona náleží neuvolněnému starostovy nejmenších obcí nejméně 10950,- Kč. Zastupitelstvo
navrhuje zvýšit odměnu pro starostu na 11 000,- Kč měsíčně.
ZO 7 hlasy schválilo zvýšení odměny pro starostu ve výši 11 000,- Kč měsíčně.
Schválení rozpočtového opatření č.5/2017, č.6/2017 a č.7/2017

5.

Starosta seznámil ZO s rozp. opatřením č. 5/2017, č.6/2017 a č.7/2017.
ZO 7 hlasy schválilo rozp. opatření č. 5/2017, č.6/2017 a č.7/2017, RO jsou součástí tohoto zápisu.
6.
Schválení Přílohy č. 9 Smlouvy o dílo č.: 10/2010 na zajištění nakládání s komunálním
odpadem. s TS města a.s. , Bystřice nad Pernštejnem
Starosta předložil navrženou přílohu, nejedná se o zdražení, jiné nabídky na svoz odpadu jsme
nedostali.
ZO 7 hlasy schválilo Přílohu č. 9 Smlouvy o dílo č.: 10/2010
s komunálním odpadem. s TS města a.s. , Bystřice nad Pernštejnem
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7.
Schválení bezúplatného převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Českou
republikou
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ( jedná se o parcely 1498/19, 1498/20,
1498/29, 1498/36, 1498/37, 1498/38)
Starosta informoval, že bylo vyhověno naší žádosti o bezúplatný převod parcel, které jsou ve
vlastnictví státu. Jedná se o parcely pod komunikací k Šafr.mlýnu. Zbývá tedy schválit převod
zastupitelstvem.
.
ZO 7 hlasy schválilo bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem s Českou
republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ( jedná se o parcely 1498/19,
1498/20,
1498/29, 1498/36, 1498/37, 1498/38)
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