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Jednání zastupitelstvo obce Drahonín dne 30.3.2007 

Čas zahájení: 18:30 

Čas ukončení: 22:00 

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

Omluveni: Kotas 

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. Vyhodnocení dotace na rekonstrukci budovy obecního úřadu financované z MF ČR, vč. 
prohlídky zrekonstruovaných prostor 

Starosta obce OZ informoval, že vyhodnocení akce bylo provedeno v termínu, tj. do konce března 
2007. 
 

3. Projednání harmonogramu prací souvisejících s dokončením terénních úprav v blízkosti 
obecního úřadu a projednání rekonstrukce garáže pro autobusy 

 

Starosta obce informoval OZ o způsobu úpravy terasy u obecního úřadu, tj. že zeď mezi terasou a 
sousední chalupou p. Stárky bude z kameniva dle návrhu architekta. K návrhu se bude vyjadřovat 
soused pan Stárek. Starosta požádal OZ a přítomné obyvatele, aby pomohli zajistit kameníky, kteří by 
zeď udělali za přijatelnou cenu. 
Starosta obce dále OZ informoval o rekonstrukci garáže pro autobusy. Dle sdělení pana starosta by se 
ČSAD Tišnov mělo podílet na opravě garáže jednak dodávkou materiálu a dále i platbou vyššího 
nájemného. 
OZ se šesti hlasy usneslo, že harmonogram prací bude projednán na dalším zastupitelstvu. Jeden 
zastupitel byl nepřítomen. 
 

4. Podání obecných informací o stavu prací na projektu centrálního vytápění obce 

Místostarosta obce informoval o OZ a obyvatele o možných variantách způsobu centrálního vytápění. 
Vysvětlil výhody a nevýhody obou variant. Místostarosta obce dále informoval, že byla uzavřena 
smlouva o dílo se společností KP Klima na zpracování PD centrálního vytápění. 
 
5. Seznámení obyvatel obce o přístupu obce k informacím z Katastru nemovitostí a informace o 

přípravě zavedení Grafického informačního systému (GIS) 
Místostarosta obce informoval OZ a obyvatele obce o vzdáleném přístupu na stránky ČZÚK a GIS. 

6. Seznámení obyvatel obce o stavu prací na www stránkách obce 

Místostarosta obce a Miloš Réman informoval OZ a přítomné obyvatele o stavu prací na www 
stránkách. OZ šesti hlasy odsouhlasilo, že název adresy obce bude www.drahonin.cz . Jeden zastupitel 
byl nepřítomen. Dále bylo konstatováno, že je nutné poptat správce serverů, za jakou cenu by byli 
ochotni umístit obecní stránky na svůj server. 
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7. Zadání zpracování Územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

Místostarosta obce informoval OZ a obyvatele obce o stavu prací na ÚPD. Dále informoval o 
konečných cenových nabídkách za zpracování ÚPD. A.VE ATELIER nabídl konečnou cenu na 138,- 
tis. Kč, Ing.Arch Jenčková nabídla konečnou cenu 140 tis. Kč. Místostarosta obce dále OZ informoval, 
že MÚ Tišnov odbor regionálního rozvoje doporučuje A.VE ATELIER. OZ se šesti hlasy usneslo, že 
obec zahájí práce na ÚPD a zadá zpracování ÚPD společnosti A.VE Ateliér Brno a vyčlení v rozpočtu 
obce v roce 2007 pro potřeby ÚPD 65.000,- Kč a v roce 2008 bude v rozpočtu vyhrazeno 19.000,- Kč. 
Jeden zastupitel byl nepřítomen. 
 
8. Diskuze, různé 

Starosta informoval OZ a obyvatele o záměru nazvat novou veřejnou knihovnu „Knihovna Dr. Fice“. 

 

Drahonín 30.3.2007 
     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 30.3.2007 
 
Ing. František Lukášek – starosta obce 

Ing. Pavel Kocůr – místostarosta obce 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Jiří Krábek 

Kamil Rous 


