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Jednání zastupitelstvo obce Drahonín dne 15.12.2006 

Čas zahájení: 19:00 

Čas ukončení: 22:15 

Přítomni: Lukášek, Pleva, Kotas, Réman, Kocůr, Krábek 

Omluveni: Rous 

Zapisovatel: Ing. Pavel Kocůr 

Ověřovatelé: Luboš Pleva, Miloš Réman 

Program jednání viz. příloha k zápisu z jednání. 

1. Zahájení schůze 

2. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení nového jednacího řádu 

Pavel Kocůr pověřen zajištěním elektronické verze jednacího řádu obce pro období 2006 až 
2010. Jednací řád bude projednán na další schůzi, tj. 30.12.2006. 
 

4. Informace o provedení rozpočtových opatření a schválení OZ 

� Obecní zastupitelstvo (dále jen OZ) schvaluje všema hlasy na návrh starosty rozpočtové opatření č. 3 
provedené v účetním období 10/2006. Příjmy + 560.200,- Kč, výdaje + 83.000,- Kč. Financování + 
643.200,- Kč. 

� Bylo odsouhlaseno, že se Finanční komise sejde 29.12.2006. Čas bude upřesněn. 
� Dle starosty obce Ing. Lukáška je nutno zajistit nového účetního. 
� Na účtu obce je cca 500 tis. Kč (vč. dotace na projekt vytápění). 
� Starosta přednesl návrh na odkup parcely 998/4. Navržena odkupní cena 20 Kč.m-2. Tj za cca 1.600 m2 

bude cena činit cca 32 tis. Kč. Všichni hlasovali pro návrh. 
 

Projednáno navýšení odměn starosty a místostarosty. Návrh navýšení byl následující: 

Starosta  nyní 6.500,- Kč hrubého (může mít až 10,0 tis. Kč hrubého) nový návrh 8.000,- Kč. 
Místostarosta  nyní 3.800,- Kč hrubého (může mít až 7,5 tis. Kč hrubého) nový návrh 4.000,- Kč. 
Všichni hlasovali pro návrh s platností od 1.12.2006. 
 

5. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2007 

� Hlasování o rozpočtovém provizóriu. Rozpočtové provizorium na rok 2007 bude na straně  výdajů i 
příjmů činit 1/12 z celkových výdajů za rok 2006 za každý započatý kalendářní měsíc až do doby 
schválení rozpočtu obce. 
Všichni hlasovali pro návrh. 
 

6. Projednání žádosti obce Dolní Loučky o mimořádný neinvestiční příspěvek 

� Starosta přednesl žádost ZŠ Dolní Loučky o mimořádný neinvestiční příspěvek 3,4 tis. Kč. V diskuzi 
převládl názor, že je obec ve špatné ekonomické situaci a nemůže ZŠ Dolní Loučky v tomto roce 
přispět. Zamítnuto všema hlasy. 

 

7. Projednání cenové nabídky TS Bystřice n. P. pro rok 2007 za odvoz odpadu 

� Řešena nabídka technických služeb Bystřice n.P. za odvoz komunálního odpadu, tj.39 svozů za rok za 
560 Kč za odvoz. Všichni hlasovali pro návrh. 
Dále bylo diskutováno, že je nutné zajistit min. 1x za rok svoz nebezpečného odpadu. Tato 
problematika bude řešena na příští schůzi zastupitelstva, tj. 5.1.2007. 
Jiří Kotas navrhl zřízení sběrného dvoru. Proběhla diskuze bez jasného závěru. 
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8. Zpráva o plnění úkolů lesní činnosti za rok 2006 

� Starosta přednesl zprávu o lesní činnost v obecních lesích a navrhl, aby brigáda úklidu lesa byla zadána 
dobrovolným hasičům, myslivcům nebo sportovcům. 
Hasiči budou mít schůzi během vánoc, dtto sportovci. Rozhodnutí bude učiněno 5.1.2007. 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření v lese. V roce 2007 bude realizována probírka lesa. 
Do konce roku 2006 bude provedena inspekční prohlídka lesa (Pleva, Lukášek, Kučera). 
Dle sdělení Luboše Plevy je nutné kontaktovat lesního správce a zajistit lesní osnovy. 
Zastupitelé všema hlasy odsouhlasili, že lesní hospodářství bude mít na starosti Luboš Pleva. 

9. Žádost obce na JMK o dotaci na vybavení knihovny a kulturní místnosti 

� Starosta oznámil, že do konce roku 2006 napíše žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje – 
přímo k Hejtmanovi - na vybavení úřadu (knihovna a kulturní místnost). 

 
10. Zimní údržba místních komunikací 

� Řešena oprava a zimní údržba státní komunikace z Olší do Drahonína. Závěrem bylo dohodnuto, že je 
nutné vyvolat jednání s SÚS JMK Ing. Kresánkovou, resp. správcem údržby v Tišnově. 

� Zimní údržbu obecních komunikací zajistí Luboš Pleva. Dle sdělení Luboše Plevy budou podmínky 
zachovány dle roku 2006. 

 
11. Diskuze, usnesení, závěr 
� Dle sdělení starosty bude obec do budoucna hospodařit na rybníku pod Olším. V roce 2007 končí 

smlouva současnému nájemci. 
� Veřejné osvětlení a elektrické rozvody v obci bude mít na starosti Miloš Réman. 
� Problematiku požární ochrany bude mít na starosti Jiří Kotas. 
� Vodní hospodářství, stavební činnost, rozvoj obce a dotační tituly bude mít na starosti Pavel Kocůr. 

Dle sdělení starosty jsou příjmy a výdaje obce cca 850 až 900 tis. Kč bez započítání dotací. 
Daňové příjmy tvoří cca 650 tis. Kč, za dřevo cca 130 tis. Kč. 
 
Pavel Kocůr informoval o jednání starostů, resp. místostarostů obcí Tišnovska s úředníky MÚ 
Tišnov ze dne 11.12.2006. Pavel Kocůr předal starostovi dokumenty, které na jednání získal 
(informace Vodoprávního úřadu, info. Odboru dopravy, info. Odboru sociálních věcí atp., 
informační prospekty). 
 

Pavel Kocůr dále informoval o jednání valné hromady „Svazku obcí Tišnovsko“ ze 
dne 11.12.2006. Upozornil na usnesení, dle kterého se navyšuje členský příspěvek na 10 
Kč.obyvatel-1. Dle sdělení Ing. Svobody (starosta Tišnova) má Drahonín počítat se 116 
obyvateli. Valná hromada volila nové vedení. 
 

Na závěr jednání zastupitelstva proběhla diskuze na téma centrálního vytápění v obci 
Drahonín. Pavel Kocůr předal přítomným zastupitelům připomínky k projektové dokumentaci 
Ing. Štěpánka a připomínky k auditu. O problematice neproběhlo žádné hlasování. Otázka 
dalšího postupu bude řešena na dalším zastupitelstvu, tj. 30.12.2006. 
 

Drahonín 15.12.2006 
     Ing. Pavel Kocůr – zapisovatel 
 

Luboš Pleva – ověřovatel zápisu 

Miloš Réman – ověřovatel zápisu 
 

Přílohy: 

1. Program jednání 
2. Prezenční listina 
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Prezenční listina: pátek 15.12.2006 
 
Ing. František Lukášek – starosta obce 

Ing. Pavel Kocůr – místostarosta obce 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Jiří Krábek 

Kamil Rous 


