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Jednání zastupitelstvo obce Drahonín dne 14.6.2007 

Čas zahájení: 19:00 

Čas ukončení: 22:00 

Přítomni: Lukášek, Pleva, Réman, Kocůr, Kotas, 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. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2006 

ZO šesti hlasy schválilo závěrečný účet obce Drahonín (jeden zastupitel nepřítomen). 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2007 
Starosta obce navrhl navýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu obce o 40 tis. Kč. Financování 
obce zůstalo beze změny. 
ZO šesti hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 1/2007 (jeden zastupitel nepřítomen). 
 

4. Schválení smlouvy s JMK o poskytnutí dotace na dokončení venkovních úprav a vybavení 
kulturní místnosti ve výši 100 tis. Kč, a schválení smlouvy s JMK na poskytnutí dotace na 
činnost JSDH (výstroj, výzbroj, oprava požární techniky) ve výši 40 tis. Kč. 

 

ZO šesti hlasy schválilo (jeden zastupitel nepřítomen) text smlouvy o poskytnutí dotace z JMK na 
dokončení venkovních úprav a vybavení kulturní místnosti ve výši 100 tis. Kč. 

 

ZO šesti hlasy schválilo (jeden zastupitel nepřítomen) text smlouvy o poskytnutí dotace z JMK na 
činnost SDH (výstroj, výzbroj, oprava požární techniky) ve výši 40 tis. Kč. 
 

5. Revitalizace návsi, dokončovací práce na obecním úřadě 
Starosta obce informoval ZO, že JMK oficiálně obec informoval o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova JMK. Místostarosta obce v této souvislosti informoval ZO, že podal podnět na 
stavební úřad v Tišnově, aby se vyjádřil zda je nutné územní řízení nebo ohláška stavebnímu úřadu na 
práce spojené s revitalizací návsi. Po získání stanoviska bude toto stanovisko předáno na kraj a 
následně bude podepsána smlouva s krajem o poskytnutí dotace. S ohledem na charakter prací by 
stavební úřad měl vydat stanovisko, že nepožaduje ani územní řízení ani ohlášku stavby. Jiří Kotas 
informoval ZO o stavu prací na prolézačkách. 
 

ZO pověřilo místostarostu obce, aby poptal pana Netrefu ze Štěpánovic ohledně dodání cenové 
nabídky za práce související s podbitím štítů a podhledů u dětské klubovny na návsi. Dále aby požádal 
stavební firmu NEJEZ k předložení cenové nabídky na rekonstrukci dětské klubovny a dětského hřiště. 
 

Místostarosta obce informoval ZO o žádosti pí. Polanské na nákup repasovaného počítače do knihovny 
v ceně max. 5 tis. Kč. ZO šesti hlasy schválilo (jeden zastupitel nepřítomen) záměr paní Polanské. 
Monitor k počítači bude poskytnut z inventáře obce. 
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6. Příprava na oslavy 120 roků SDH a případné související akce 

ZO se šesti hlasy usneslo (jeden zastupitel nepřítomen), že slavnostní otevření obecního úřadu bude 
odloženo na podzim 2007. Oslava 120. výročí založení SDH Drahonín proběhne dle původního plánu. 
 

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

Starosta obce informoval ZO o vyhodnocení dotace z JMK na projektovou dokumentaci centrálního 
vytápění obce k 31.5.2007. Starosta obce dále informoval ZO o nové koncepci umístění výměníku cca 
50 m pod zem, čímž dojde ke značnému snížení provozních nákladů. 
 

8. Projekt rekonstrukce vodovodní sítě a výstavba kanalizace 
Místostarosta obce seznámil ZO s návrhem stokové sítě a s návrhem rekonstrukce vodovodní sítě. 
 

9. WWW stránky obce 

Dle sdělení Miloše Rémana byla již zaregistrována doména a během týdne by měly být stránky volně 
přístupné na www.drahonin.cz . Starosta obce informoval ZO, že kontaktuje Martina Pavlíčka, aby 
urychlil práce na dokončení www stránek. 
Maily budou tyto: podatelna@drahonin.cz, obec@drahonin.cz, drahonin@drahonin.cz 

10. Zajištění pronájmu budovy bývalé trafostanice 

Starosta obce informoval ZO, že by bylo vhodné podat inzerát na pronájem bývalé trafostanice (www 
stránky, inzertní noviny). 
 

11. Informace z jednání se zástupci SÚS JMK správa Tišnov 

Starosta obce informoval ZO o jednání se zástupci SÚS JMK. Dle SÚS JMK by měla být během léta 
opravena komunikace mezi Olším a Drahonínem, vč. točny na návsi. 
 

12. Marvanova restaurace – podnět pí. Handlové Emílie 

Starosta obce informoval ZO, že zaslal pí. Handlové dopis ve kterém reagoval na její žádost o opravu 
kanalizační přípojky.  
 

13. Projednání přístupu zastupitelstva ke staré kovárně 
Místostarosta obce ukázal ZO dopis, který byl zaslán společnosti CODEONA s.r.o., ve kterém byla 
CODEONA vyzvána, aby provedla zabezpečení stavby. 
 

14. Přestupkové řízení s panem Zavřelem skrz jeho psy 

Místostarosta obce informoval ZO, že 26.6.2007 proběhne přestupkové řízení s panem Zavřelem. 
 

15. Podnět Stanislava Rémana – ořezání větví z lip, nad vedením NN 

Místostarosta obce informoval ZO o stížnosti Stanislava Rémana na větve stromů, které překrývají 
nadzemní vedení NN vedoucí nad jeho domem. Starosta obce na podnět reagoval sdělením, že byl 
informován zástupcem společnosti E.ON a.s., že obec obdrží oficiální žádost o provedení prořezu 
větví. ZO se šesti hlasy usneslo (jeden zastupitel nepřítomen), že počká na oficiální žádost společnosti 
E.ON a následně bude přijato opatření. 
 

16. Grafický informační systém (GIS) 

Místostarosta obce informoval ZO o stavu prací na zavedení Grafického informačního systému obce. 
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17. Diskuze, různé 

ZO se šesti hlasy usneslo (jeden zastupitel nepřítomen), že trvale bydlící obyvatelé budou mít koupání 
v bazénu zdarma. Ostatní návštěvníci budou platit 20 Kč za osobu a den. Permanentní průkazka bude 
k dispozici za 200 Kč na osobu a sezónu (předplatitelé budou vedeni v seznamu). 
ZO schvaluje záměr na prodej pozemků 1008/15 (500 m2), 1008/11 (814 m2), 1008/13 (380 m2), 
1008/14 (440 m2), 1008/12 (300 m2). 
 

Drahonín 14.6.2007 
        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 14.6.2007 
 
Ing. František Lukášek – starosta obce 

Ing. Pavel Kocůr – místostarosta obce 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Jiří Krábek 

Kamil Rous 


