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Jednání zastupitelstvo obce Drahonín dne 30.12.2006 

Čas zahájení: 18:30 

Čas ukončení: 22:00 

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

Omluveni:  

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. Hospodaření obce 

3.1 Předběžné výsledky hospodaření obce (30.11.2006)  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí předběžné výsledky hospodaření obce k 30.11.2006. 
 

3.2 Schválení rozpočtového opatření č.4 

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4. Příjmy 1.039.000,- Kč, výdaje 
1.039.000,- Kč. Všichni hlasovali pro návrh. 

 

3.3 Inventarizace majetku obce 31.12.2006 

Byla schválena inventarizační komise ve složení: Kocůr Pavel, 
Rous Kamil, 
Pleva Luboš. 

Jednání bude 12.1.2007 od 17:00 na obecním úřadě. Všichni hlasovali pro návrh. 

4. Schválení obecních symbolů Parlamentem ČR 

Schválen znak se zubří hlavou a berlou kláštera PORTA COELI. Všichni hlasovali pro 
návrh. 

Vzhled praporu bude projednán na jednání příštího zastupitelstva. Rozhoduje se mezi 
jednoduchou variantou a variantou se zubří hlavou a berlou. 
 

5. Akcie České spořitelny – projednání prodeje 

Obec dostala nabídku na odkup akcií Česká spořitelna a.s. od společnosti FINANCE 
Zlín. Nabídka činní 400 Kč za akcii. Obec vlastní 200 akcií, tj. cca 80.000 Kč. 
Miloš Réman navrhl provést kontrolu, za kolik by se akcie daly prodat jinde. Starosta 
upozornil na skutečnost, že akcie mají omezenou obchodovatelnost a nelze je prodat na burze. 
 

Zastupitelstvo vzalo nabídku na vědomí a stanovisko příjme na dalším jednání zastupitelstva. 
 

6. Způsob výběru poplatku za odpady v roce 2007 

Odsouhlaseno navýšení poplatku za odpady o 10%, tj. o 20 Kč na 220 Kč za osobu a 
rok. Registrační poplatek za popelnici zůstane stejný. Poplatek pro chalupáře a rekreační 
objekty zůstane stejný. Všichni hlasovali pro návrh. 
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7. Financování akcí z programu rozvoje venkova JMK 2007 

S ohledem na výročí SDH Drahonín v roce 2007 podá obec žádost o dotaci na 
vybavení hasičů z programu Jihomoravského kraje. 
 

Zastupitelstvo projednalo další priority v oblasti rozvoje obce a rozhodlo o: 

rekonstrukci náměstíčka,  
rekonstrukci dětského hřiště,  
rekonstrukci zastávky, 
a rekonstrukci chatky na náměstí. 
 

Stavba by měla být financována z dotací JMK. Sledováním dotací byl pověřen Pavel 
Kocůr. 
 

8. Vyhodnocení akcí realizovaných z dotací v roce 2006 

Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi, aby zajistil vyhodnocení akcí z dotačních 
titulů kraje (do konce ledna) a z Ministerstva financí ČR (do konce března). 
 

9. Centrální vytápění obce Drahonín 

Zastupitelstvo se usneslo, že bude kontaktován projektant centrálního vytápění pomocí 
tepelného čerpadla. Projektant by měl zodpovědět nejasnosti v projektové dokumentaci 
(provozní náklady, financování akce atp.) a akci prezentovat obyvatelům obce. Dále by bylo 
vhodné zajistit kontakt na referenční stavbu stejného typu. 

Zastupitelstvo se usneslo, že se obec zaměří i na jiné alternativní způsoby vytápění, 
např. vytápění biomasou. Pan starosta zajistí kontakt na dodavatele technologie vytápění 
biomasou. Luboš Pleva se poptá na provozní náklady v Bystřici n.P. 
Všichni hlasovali pro návrh. 
 

10. Rekonstrukce obecního úřadu 
Zastupitelstvo se shodlo, že v neděli 7.1.2007 bude provedeno místní šetření. Na místě bude 
rozhodnuto: 
 
� jaký druh podlahy bude položen v knihovně a v kulturní místnosti,  
� umístění a velikosti barového pultu, 
� a kolik stolů bude objednáno. 

 

11. Různé 

Zastupitelstvo odsouhlasilo jednací řád pro období 2006 až 2010. 

Zastupitelé schválili zápis ze schůze 14.12.2006. 

Zastupitelé projednali formu archivace zápisů. Bylo odsouhlaseno následující: 

� Do 7 dnů od posledního jednání zastupitelů bude proveden zápis z jednání.  
� Zápis musí být odsouhlasen ověřovateli zápisu.  
� Po odsouhlasení bude zápis vyvěšen na úřední desce u zastávky, resp. na www stránkách obce.  
� Jednou ročně budou jednotlivé zápisy svázány do vazby. 

 

Zastupitelé dodali své kontaktní údaje do informačního systému obce (telefonní čísla a EML). 

EML adresa obce bude zavedena až s doménou. 

WWW stránky obce 

� Miloš Réman ukázal návrh stránek. 
� Starosta obce dodá kontakt na firmu, která má k dispozici elektronickou fotodokumentaci obce.  
� Do příští schůze mohou zastupitelé prezentovat vlastní návrhy www stránek. 
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Dle sdělení dobrovolných hasičů bude oslava výročí SDH proběhne 21. a 22.7.2007. Obec 
navrhla spojit oslavu výročí SDH s kolaudací obecního úřadu. Zastupitelé pověřili Jiřího 
Kotase, aby ověřil, že ples myslivců se nebude konat ve stejném termínu. 
 

Územně plánovací dokumentace (ÚPD). Pavel Kocůr bude informovat na únorové schůzi o 
změnách stavebního zákona v souvislosti ÚPD. 
 

Zastupitelé domluvili termín další schůze na pátek 9.2.2007 od 18:30 hod. 
 
 
 
 
Drahonín 30.12.2006 
     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 30.12.2007 
 
Ing. František Lukášek – starosta obce 

Ing. Pavel Kocůr – místostarosta obce 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Jiří Krábek 

Kamil Rous 


