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Jednání zastupitelstvo obce Drahonín dne 9.2.2007 

Čas zahájení: 19:00 

Čas ukončení: 22:00 

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, schválení programu schůze a schválení ověřovatelů zápisu 

2. Organizace oslavy výročí založení DSH Drahonín a svěcení obecních symbolů  
Sobota 21.7.2007 bude probíhat fotbalový turnaj v areálu fotbalového hřiště. V areálu 

výletiska budou hasiči pořádat výroční schůzi a následně i zábavu. 
V neděli 22.7.2007 bude od cca 11:00 mše v kapličce. Po mši bude následovat slavnostní 

kolaudace obecního úřadu a cca od 14:00 začne zábava na výletisku. Obec zaplatí kapelu 
„Bojany“ za cca 15tis. Kč + doprava. Výtěžek ze vstupného bude příjmem obce. Petr Navrátil 
navrhl další dvě kapely. 

Petr Navrátil navrhl vytvořit brožuru ke 120 výročí založení DHS Drahonín. Pokud bude 
zaslána jedna kopie brožury do Přibyslavi, kde sídlí Hasičské muzeum, tak lze na tuto brožuru 
získat dotaci 5 tis. Kč. Na brožuře bude pracovat Petr Navrátil s Martou Rémanovou. 

Návrh plakátu inzerující výše uvedené akce připraví sdružení hasičů. Termín vyvěšení 
plakátů bude konec června. 
 

3. Předběžné výsledky hospodaření roku 2006 
Starosta zastupitele seznámil s výkazem plnění rozpočtu územních celků FIN 13/2006. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 5 provedené v účetním 
období 12/2006 a předložil ke schválení příjmy 2.600,- Kč, výdaje 2.600,- Kč. 
 

Obecní zastupitelstvo (dále jen OZ) bere na vědomí zprávu předsedy inventarizační komise 
Pavla Kocůr. Fyzická inventura byla ukončena dne 4.1.2007, dokladová inventura dne 
15.1.2007. Podklady byly předány podepsané starostovi obce. OZ přijalo zprávu všema hlasy. 

 

4. Prodej akcií České spořitelny a.s. 
Miloš Réman ověřil cenovou nabídku za odprodej akcií ČS a.s. a informoval zastupitele, 

že nabízená cena je cena běžná. OZ jednomyslně odsouhlasilo odprodej 200 ks akcií Česká 
spořitelna, a.s., ISIN: CZ0008023736, v majetku obce Drahonín panu Ing. Janu Machovi, 
rodné číslo: 431223/007, za cenu 400,- Kč.ks-1. 
 

5. Schválení směrnice k sestavování rozpočtu obce 
Starosta obce seznámil OZ se směrnicí k sestavování rozpočtu obce. Směrnice byla 

odsouhlasena všema hlasy.  
Starosta informoval zastupitele obce, že má připravený návrh rozpočtu obce. OZ se 

jednomyslně usneslo, že návrh rozpočtu obce bude připraven do konce února 2007. Finální 
verzi návrhu rozpočtu obce projedná finanční komise a následně bude návrh rozpočtu 
předložen zastupitelstvu ke schválení. Plán investic bude projednán při schvalování rozpočtu 
obce. ZO dále jednomyslně pověřilo starostu obce tvorbou rozpočtových opatření pro rok 
2007. 
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6. Schválení odměny účetní a schválení pracovní smlouvy 

Zastupitelstvo projednalo uzavření pracovní smlouvy s Hanou Rousovou jako 
zaměstnankyně obce od 1.3.2007. Hrubá mzda 2.000,- Kč.měsíc-1 (pracovní úvazek bude 
odpovídat 0,2% řádného úvazku). OZ všema hlasy odsouhlasilo pracovní smlouvu. 
 

7. Schválení žádosti z PRV, dotace z kraje na zařízení  

OZ jednalo o dotaci z JMK na revitalizaci obecního náměstíčka. Luboš Pleva předal 
fotografie náměstíčka. Starosta předal ekonomické podklady za roky 2006 a 2007. Starosta 
pověřil místostarostu, aby před podáním žádosti na krajský úřad zašel na odbor rozvoje na 
MÚ Tišnov za pí. Patlokovou a nechal žádost zkontrolovat. 

 

OZ všema hlasy odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z PRV JMK ve výši 200 tis. Kč. 
Žádost podá místostarosta Pavel Kocůr. 
 

8. Schválení žádosti Jaroslava Hermana bydliště Vranov k zamýšlené výstavbě 
Zastupitelstvo projednalo záměr pana Jaroslava Hermana z Vranova, který požádal obec 

o souhlas s výstavbou rodinnému domu na pč.1134/2. Zastupitelstvo se usneslo všema hlasy 
následovně: 
 
� vzhledem ke skutečnosti, že obec Drahonín nemá dosud odsouhlasenu územně plánovací dokumentaci, 

ani hranici zastavovacího území, tak podmiňuje vydání souhlasu se stavbou vydáním souhlasného 
stanoviska odboru výstavby MÚ v Tišnově. K přijetí této podmínky se zastupitelé rozhodli na základě 
přesvědčení, že je záměr v rozporu s novým stavebním zákonem, který je platný od 1.1.2007. 

� Obec dále požaduje doložit souhlasy majitelů pozemků pod nezpevněnými cestami vedoucími 
k pozemkům (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena, nebo písemný souhlas majitele 
s ověřeným podpisem), čímž stavebník doloží možnost přístupu na stavební parcelu. Obec odmítá řešit 
následné spory ohledně přístupu na pozemek 

� Obec dále požaduje projednání způsobu napojení stavební parcely na síť nízkého napětí společnosti E.ON 
(doložit souhlasné stanovisko, resp. podmínky napojení). 

� Obec dále požaduje předložit návrh řešení přívodu pitné vody a řešení nakládání s odpadními vodami 
(doložit doklad o jednání s provozovatelem vodovodní sítě o podmínkách napojení, příp. doklad o 
hydrogeologickém průzkumu, který prokáže existenci zdroje podzemní vody; dostatečnou kapacitu 
žumpy). 

� Zastupitelé se jednomyslně usnesli, že po splnění výše uvedených podmínek kladně podpoří podanou  
žádost, pokud nemovitost bude sloužit k trvalému bydlení. 

 

9. Územní plánování a souhlasy s odkupem pozemků pod cestou k Lubošovi Plevovi 

Zastupitelstvo projednalo zpracování ÚPD. OZ se všema hlasy usneslo, že bude v roce 
2007 zpracováno „Zadání ÚPD“. Místostarosta obce Pavel Kocůr byl pověřen zajistit 
zpracovatele zadání ÚPD. 

 

Starosta obce byl pověřen, aby zajistil souhlasy majitelů pozemků pod cestou ke statku 
Luboše Plevy s výkupem pozemků na základě geometrického plánu GK Souček. 
Zastupitelstvo se jednomyslně usneslo, že je nutné projednat rozšíření cesty 2,0 m směrem 
pozemek 1060/3. 
 

10. Webové stránky obce 

Sportovci představili vlastní stránky a projevili zájem o umístění odkazu i na obecních 
stránkách. 

Pavel Kocůr prezentoval návrh www stránek. Bylo domluveno, že na první stránce 
bude povídání o historii a současnosti obce. Informace o obci budou až druhé stránce. 
Podklady převzal Miloš Réman, který je předá zpracovateli stránek. 
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11. Diskuze, různé 

Slavnostní prapor by stál cca 20 tis. Kč, jednodušší verze by stála cca 4 tis. Kč. 
Zastupitelé se usnesli, že je nutné ještě promyslet, zda bude objednána výroba slavnostní nebo 
úsporné verze praporu. 

Kolaudace OÚ. Dle sdělení starosty je nutné odstranit několik drobných závad a vyřešit 
otázku geometrického plánu. 

 
OZ se všema hlasy usneslo, že obec přehlásí platbu za odběr EE u č.p. 6 (bývalá hospoda) 

z pí. Handlové (Brno) na obec Drahonín. Obec je 50% vlastníkem. 
 
OZ se všema hlasy usneslo, že je nezbytné řešit způsob zimní údržby státní komunikace 

z Olší do Drahonína. Bylo konstatováno, že SÚS kraje Vysočina, správa Bystřice n.P. 
prováděla údržbu efektivněji i během horších klimatických podmínek, než-li nastaly 
v posledních letech, kdy se o silnici stará SÚS JMK, správa Tišnov! Dále bylo konstatováno, 
že je nezbytné zajistit nápravu. Tzn., nutno vyvolat jednání s vedoucím údržby SÚS JMK, 
správa Tišnov. 
 

Dálkový přístup do KN. Žádost bude podána v týdnu od 12.2.07. 

Starosta OZ seznámil se skutečností, že dotace na zařízení OÚ z JMK byla zamítnuta. 
 
OZ se všema hlasy usneslo, že schvaluje odkup pč. 998/5 Od p. Josefa Martínka, 

Drahonín č.p. 24 za 20 kč.m-2 (cca 660 m2). 
 
OZ se všema hlasy usneslo, že je nutné řešit problematiku provozování vodovodní sítě a 

kanalizace. Zastupitelstvo obce pověřilo místostarostu prostudováním stanov Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko. 

 
Zastupitelstvo projednalo řešení centrálního vytápění. Nebylo přijato žádné usnesení. 

OZ se všema hlasy usneslo,že další zasedání zastupitelstva bude 16.3.2007. 

Na návrh sociální komise bylo všema hlasy odsouhlaseno, že budou obdarováni obyvatelé 
obce následovně: bude podporována oslava výročí 60., 65., 70., 75., 80. - tých narozenin a 
další každé narozeniny nad 80. - tá léta. 
 
Drahonín 9.2.2007 
     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 9.2.2007 
 
Ing. František Lukášek – starosta obce 

Ing. Pavel Kocůr – místostarosta obce 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Jiří Krábek 


