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Jednání zastupitelstvo obce Drahonín dne 19.10.2007 

Čas zahájení: 19:00 

Čas ukončení: 22:00 

Přítomni: Lukášek, Pleva, Réman, Kocůr, Krábek 

Omluveni: Kotas, Rous 

Zapisovatel: Ing. Pavel Kocůr 

Ověřovatelé: Luboš Pleva, Miloš Réman 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu schůze a schválení ověřovatelů zápisu 

2. Rozpočtové opatření 
ZO jednomyslně schválilo rozpočtové opatření č. 2. Příjmová část rozpočtu byla navýšena o 
239.500 Kč. Výdajová část rozpočtu byla navýšena o 639.500 Kč. Financování obce bylo 
navýšeno o 400 tis. Kč. 
 

3. Revitalizace návsi, dokončovací práce na obecním úřadě 
ZO jednomyslně schválilo, že odloží malbu venkovní fasády obecního úřadu na rok 2008. OZ 
pověřilo místostarostu obce, aby informoval malíře Záluského, že cenová nabídka nebude 
akceptována. 
 

OZ pověřilo starostu a místostarostu obce, aby kontaktovali paní Handlovou a projednali s ní 
odkup ¼ bývalé Marvanovi restaurace. 
 

ZO jednomyslně schválilo, že neakceptuje cenovou nabídku předloženou panem Netrefou ze 
Štěpánovic za práce spojené s obložením štítů a podhledů klubovny a stavbu plůtku u 
dětského hřiště. OZ pověřilo místostarostu obce, aby domluvil termín předání díla a cenu 
práce s panem Navrátilem z Kalů (přechodně bytem Drahonín) za obložení štítů a podhledů 
dětské klubovny na obecní návsi. ZO pověřilo Miloše Rémana, aby zajistil materiál na 
obložení šťítů a podhledů a na stavbu plotu u dětského hřiště. 
 

ZO vzalo na vědomí vyhodnocení poptávkového řízení na dodavatele stavebních prací 
souvisejících s akcí „Obnova dětského hřiště a úprava interiéru klubovny“. Místostarosta obce 
informoval ZO, že dle zadání z jednání zastupitelstva obce dne 14.6.2007 byly 6.8.2007 
poptány celkem 3 stavební firmy k předložení nabídek. Jednalo se o tyto firmy: TENST spol. 
s r.o. Tišnov, Leoš NEJEZ – stavitel z Vohančic a MIS s.r.o. Všechovice u Tišnova. Do 
termínu uzávěrky soutěže 27.8.2007 byly předloženy pouze dvě nabídky (firma MIS nabídku 
nedodala). Hlavním a jediným kritériem byla cena zakázky. Výsledek řízení je následující: 
 

1. Firma TENST spol. s r.o. Tišnov, Za červeným mlýnem 172, 666 01 Tišnov s nabídkovou cenou 
203.109,- Kč vč. DPH. 

2. Firma Leoš NEJEZ – stavitel, Vohančice 37, 666 01 pošta Tišnov s nabídkovou cenou 224.360,- Kč vč. 
DPH. 

 

Místostarosta obce dále ZO informoval, že smlouva o dílo se společností TENST byla podepsána 
30.8.2007. 
ZO pověřilo místostarostu obce, aby připravil podklady pro MMR ohledně dotace na revitalizaci 
dětského hřiště a interiéru klubovny. 
 

ZO pověřilo starostu obce , aby zajistil rozměry informační tabule na obecní náves. 
ZO pověřilo místostarostu obce, aby zajistil výrobce úřední desky a informační tabule. 
Starosta obce informoval o stavu prací na výrobě kuchyňské lince do kulturní místnosti. Dle sdělení pana 
starosty by měla být kuchyňská linka hotová do konce listopadu. 
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3. Podání obecných informací o stavu prací na projektu centrálního vytápění obce 

Starosta obce informoval ZO, že KP Klima požádala o svolání veřejného zastupitelstva 
k problematice centrálního vytápění obce. ZO pověřilo starostu obce, aby domluvil termín 
konání veřejného zastupitelstva. 
 

4. Odkup pozemků na veřejném prostranství 

Místostarosta obce informoval ZO o majetkoprávních vztazích na horním konci obce. 
Vysvětlil zastupitelům obce, že na veřejném prostranství jsou soukromé pozemky, které by 
bylo vhodné odkoupit. 
 

5. Kancelář  
ZO pověřilo místostarostu obce a Hanu Rousovou, aby poslali požadavek na Ministerstvo 
vnitra o předání vyřazeného kancelářského nábytku. 
 

ZO pověřilo Miloše Rémana, aby zajistil nákup nádobí do kuchyňky v kulturní místnosti. Dle 
diskuze byl odsouhlasen nákup cca 50 ti. sad nádobí a přiměřeného počtu hrnků a skleniček. 
Místostarosta obce požádal ZO, aby dodali na CD fotografie a případně i videonahrávky 
k umístění na www stránkách obce. 
 

Místostarosta obce vznesl podnět na zahájení diskuze ke způsobu vedení obecní kroniky. 
Jedná se o průběžnost vedení, zavedení elektronické verze kroniky, prezentace na www 
stránkách atd. 
 

Starosta obce informoval ZO o termínu konání auditu hospodaření obce. Audit se bude konat 
v listopadu. 
 

6. Odkup cesty k Madronovu statku 

ZO pověřilo starostu obce, aby zajistil odkup pozemků pod cestou k Madronovu statku dle 
existujícího geometrického plánu. 

 

7. Zajištění pronájmu budovy bývalé trafostanice 

ZO pověřilo místostarostu obce, aby zajistil návrh textu inzerátu na pronájem „trafostanice“. 

8. Diskuze, různé 

Starosta obce informoval ZO o připravovaném záměru založení Mikroregionu Pernštejn 
(název je pracovní). 
ZO pověřilo místostarostu obce, aby svolal schůzi inventární komise. 
Starosta obce informoval ZO o způsobu technického řešení rekonstrukce kanalizační přípojky 
k budově bývalé restaurace pana Marvana. 
ZO pověřilo starostu obce a Hanu Rousovou, aby připravili zprávu o hospodaření obce za ¾ 
roku 2007 a stav výběru poplatků za odvoz popelnice. 

 

Drahonín 19.10.2007 
        Pavel Kocůr – zapisovatel 
Luboš Pleva – ověřovatel zápisu 

Miloš Réman – ověřovatel zápisu 
 

Přílohy: 

1. Program jednání 
2. Prezenční listina 



3 

Prezenční listina: pátek 19.10.2007 
 
Ing. František Lukášek – starosta obce 

Ing. Pavel Kocůr – místostarosta obce 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Jiří Krábek 

Kamil Rous 

 


