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Jednání zastupitelstvo obce Drahonín dne 17.8.2007 

Čas zahájení: 19:00 

Čas ukončení: 22:00 

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

Omluveni: 

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. Revitalizace návsi, dokončovací práce na obecním úřadě 
Starosta informoval o nabídce pana Františka Maška z Kuřimského Jestřábí na položení dlažby před 
obecním úřadem. Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně odsouhlasilo zadání položení dlažby panu 
Maškovi. 
ZO projednalo cenovou nabídku pana Petra Záluského související s realizací natěračských prací a 
jednomyslně se usneslo, že bude pan Záluský osloven, aby nabídl levnější barvu, např. BARLET. ZO 
dále pověřilo starostu obce, aby poptal další natěračskou firmu. 
Starosta  obce informoval ZO, že bude provedena kontrolní sonda u zdi za kotelnou. Sonda ověří, zda-
li je hydroizolace provedena odpovídajícím způsobem. 
ZO pověřilo Jiřího Krábka, aby zjistil cenu za dodání antuky na opravované hřiště na návsi. 
 
ZO se jednomyslně usneslo, že bude svolána brigáda na sobotu 8.9. V rámci brigády budou provedeny 
terénní úpravy okolo úřadu, budou stavěny dětské prolézačky, bude upravováno dětské hřiště a 
opravována dětská klubovna. Termín brigády bude vyvěšen na úřední desce, na internetu a vyhlášen 
veřejným rozhlasem. Program brigády bude naplánován během organizační schůzky naplánované na 
sobotu 1.9.2007. 
 
3. Podání obecných informací o stavu prací na projektu centrálního vytápění obce 
Starosta obce informoval ZO o aktuálním stavu projekčních prací. Dle sdělení starosty obce společnost 
KP KLIMA řeší se společností GEAM otázku kvality důlních vod (radioaktivita) a jejich vliv na 
technické zařízení a provoz tepelných čerpadel. Společnost GEAM realizovala v průběhu června a 
července 2007 vrtné práce a v rámci těchto prací odebrala i vzorky podzemních vod. Dle sdělení 
společnosti KP Klima je nutné změnit původně navrženou koncepci a výměníkovou stanici posunout 
do údolí k místu vyústění důlních vod. V tomto místě je kvalita podzemních vod pro technologická 
zařízení příznivější. 
Dle sdělení starosty obce by KP Klima měla do poloviny září předat upravené technicko-ekonomické 
posouzení akce, kde již bude zakomponována změna koncepce. 
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4. WWW stránky obce (elektronická deska, názvy mailů, diskuze?) 

ZO pověřilo starostu aby zajistil znak a vlajku obce v elektronické podobě. 
ZO projednalo nabídku Mgr. Luďka Jandy na dopracování www stránek obce Drahonín. Dle nabídky 
by již provedené práce stály 500,- Kč (doplnění rubrik a úprava formátu). Práce spojené s vytvořením 
redakčního systému, zaškolení zástupců obce a dokončení rubrik : inzerce služeb, kalendář akcí, 
fotogalerie, jak se k nám dostat bude ceněno hodinovou sazbou 150 Kč. Počet odpracovaných hodin 
Mgr. Luděk Janda odhaduje na cca 10 až 15 hodin.  
ZO jednohlasně odsouhlasilo, že zadá dokončení návrhu obecního webu Mgr. Jandovi. 
Místostarosta obce informoval ZO o zprovoznění eml adres:  obec@drahonin.cz a 
podatelna@drahonin.cz . 
 

5. Odprodej obecních pozemků 

ZO projednalo návrh ceny zájemců (Rémanovi, Krábkovi, Kotasovi, Navrátilovi) o odprodej obecních 
pozemků p.č. 1008/15 (500 m2), p.č. 1008/11 (814 m2), p.č. 1008/13 (380 m2), p.č. 1008/14 (440 m2) a 
p.č. 1008/12 (300 m2) v k.ú. Drahonín ve výši 15 Kč.m-2. ZO čtyřmi hlasy odsouhlasilo prodej 
obecních pozemků za jednotkovou cenu 15 Kč.m-2. Tři zastupitelé se zdrželi hlasování. 
 

6. Kancelář 
ZO pověřilo starostu obce, aby do konce srpna zajistil počítač do knihovny a do obecní kanceláře. 

7. Zajištění pronájmu budovy bývalé trafostanice 

ZO se jednomyslně usneslo, že zveřejní nabídku k pronájmu na obecních www stránkách. 

8. Projednání přístupu zastupitelstva obce k budově č.p. 35 (stará kovárna) 

Místostarosta obce informoval ZO, že majitelé kovárny nereagovali na výzvu obce. ZO jednomyslně 
odsouhlasilo text žádosti adresované  stavebnímu úřadu v Tišnově za účelem prošetření havarijního 
stavu nemovitosti č.p. 35 na p.č. 63 v k.ú. Drahonín. 
 

9. Grafický informa ční systém (GIS) 

Místostarosta obce informoval ZO, že společností GEODIS stále nebyly dodány letecké snímky 
drahonínského katastru a nebylo možné dokončit vytvoření GIS. 
 
10. Územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

ZO pověřilo místostarostu obce, aby plnil funkci pověřené osoby při jednání s pořizovatelem ÚPD 
(MÚ Tišnov, odbor územního plánování). Místostarosta obce informoval ZO, že společností GEODIS 
stále nebyly dodány letecké snímky drahonínského katastru a nebylo tedy možné zahájit práce na 
zadání ÚPD. 
 

11. Plnění úkolů lesní činnosti 

ZO pověřilo starostu obce aby zajistil návštěvu lesního technika v obecních lesích. 
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12. Diskuze, různé 

ZO se shodli, že v rámci brigády naplánované na sobotu 8.9.2007 by měly být ořezány větve u lípy 
před domem pana Stanislava Rémana (viz. bod jednání ZO ze dne 14.6.2007). Miloš Réman dále 
nadnesl problematiku ořezání dalších stromů v intravilánu obce. 
 

Místostarosta obce informoval ZO o průběhu přestupkového řízení s panem Zavřelem a paní 
Lastoveckou ohledně agresivity jejich psů. 
 

Starosta obce informoval ZO, že v sobotu 18.8.2007 bude ve spolupráci s DSH Drahonín proveden 
proplach kanalizační přípojky u staré Marvanovy restaurace. 
 

Místostarosta obce informoval ZO o varování JMK na riziko vzniku požárů. S ohledem na deštivé 
počasí během čtvrtka a pátku se ZO shodlo, že není zapotřebí varování vyvěšovat na úřední desce. 
 

Místostarosta obce informoval ZO, že firmy zabývající se stavbou a provozem větrných elektráren 
nekomunikují a nepodařilo se doposud získat žádnou nabídku, resp. nějaké informace o možnosti 
výstavby větrných elektráren v obci. 
 

Miloš Réman nadnesl problematiku zápachu, který se šíří z areálu zemědělského podniku (ZP). 
Zápach se šíří od jímek, které akumulují kejdu od prasat a krav. Miloš Réman navrhnul, aby ZO 
zaslalo ZP dopis, kde by se vedení ZP vyzvalo k častějšímu vývozu jímek a přijetí dalších opatření, 
která by zamezila vzniku zápachu. ZO k tomuto tématu nepřijalo žádné stanovisko, nicméně se všichni 
zastupitelé shodli, že se ZO bude touto problematikou zabývat na svém dalším zasedání. 
 
Drahonín 17.8.2007 
        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 17.8.2007 
 
Ing. František Lukášek – starosta obce 

Ing. Pavel Kocůr – místostarosta obce 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Jiří Krábek 

Kamil Rous 


