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Čas zahájení: 18:30 

Čas ukončení: 22:00 

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

Omluveni: Krábek 

Zapisovatel: Ing. Pavel Kocůr 

Ověřovatelé: Luboš Pleva, Miloš Réman 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu schůze a schválení ověřovatelů zápisu 

2. Ekonomika obce 

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

2.2 Rozpočtové provizorium na rok 2008 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že rozpočtové provizorium pro rok 2008 bude na 
straně příjmů i výdajů činit 1/12 z celkových výdajů roku 2007 za každý započatý kalendářní 
měsíc až do doby schválení rozpočtu obce. 
 

2.3 Rozpočet pro rok 2008 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že návrh rozpočtu bude projednán během ledna 
2008. ZO pověřilo místostarostu obce, aby vypracoval návrh rozpočtu obce pro rok 2008. 
 

2.4 Ekonomická situace k 13.12.2007 s ohledem na povinné platby 
Místostarosta obce informoval ZO, že k 13.12.2007 bylo na účtu u KB cca 165 tis. Kč, což 
pokryje veškeré výdaje v prosinci 2007 a v lednu 2008. 
 

2.5 Odpuštění sankcí FÚ Tišnov 
Starosta obce podal ZO zprávu o uzavření finančního vyúčtování dotace na výstavbu nástavby 
obecního úřadu a dále informoval, že byla zaplacena vratka dotace ve výši 26.693,- Kč a penále 
za nedodržení termínu kolaudace ve výši 1.416,- Kč. 
 

2.6 Audit 2007, systém řízení obce 
Starosta obce informoval ZO o přípravě na AUDIT za rok 2007. Místostarosta obce dále 
informoval ZO, že do konce roku 2007 proběhne jednání se zástupci poradenské společnosti 
AQE za účelem posouzení systému řízení obce a návrhu optimalizačních opatření. 
 

2.7 Odměny zastupitelů obce za práci v roce 2008 
ZO pověřilo místostarostu obce, aby ve spolupráci s účetní obce připravil systém odměňování 
zastupitelů obce. 
 

2.8 Revitalizace návsi, dokončovací práce na obecním úřadě, klubovna – vyhodnocení dotací 
ZO pověřilo místostarostu obce, aby zkontroloval smlouvy o dotacích z MMR a JMK na akce 
související s revitalizací náměstíčka, tak aby bylo možné vyhodnocení obou dotačních akcí. 
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3. Pracovní komise obce Drahonín 

ZO šesti hlasy schválilo (jeden nepřítomen) sloučení finanční a inventarizační komise od 
1.1.2008. Nové složení finanční komise bude: 
 
Pleva Luboš  předseda komise 
Kotas Jiří 
Ing. Jandová Renáta 
 

ZO šesti hlasy schválilo (jeden nepřítomen) nové složení kontrolní komise od 1.1.2008. Komise 
bude složena následovně: 
 
Réman Miloš  předseda komise 
Pleva Luboš 
Krábek Jiří 
 

ZO šesti hlasy schválilo (jeden nepřítomen) nové složení sociální komise od 1.1.2008. Komise 
bude složena následovně: 
 
Kotas Jiří  předseda komise 
Ing. Kocůr Pavel 
Ing. Lukášek František 
 

ZO pověřilo místostarostu obce, aby do prvního lednového zasedání ZO připravil náplň činnosti 
Kontrolní, Finanční a Sociální komise. 
 

4. Centrální vytápění obce – dotace, stav projektu 

ZO pověřilo starostu obce, aby společnost KP Klima připravila žádost o podporu z dotačního 
fondu elektrárenské společnosti ČEZ a.s. 
 

5. Kancelář, obecní úřad 

5.1 Zařízení, úklid kanceláře 

ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že kancelář obecného úřadu bude zařízena dvěma 
kusy regálových skříní, vč. krabic pro zatřídění archivních šanonů. ZO pověřilo Kamila Rouse a 
místostarostu obce, aby nakoupili potřebný nábytek 
5.2 Dotace na tepelné čerpadlo  

ZO pověřilo místostarostu obce, aby ověřil, zda-li je možné získat dotaci na tepelné čerpadlo 
voda – vzduch z OPŽP a za jakých podmínek. 
 

6. Odpady 

ZO pověřilo Kamila Rouse, aby ověřil podmínky společnosti EKO – KOM při zapojení do 
systému třídění komunálního odpadu. Dále byl Kamil Rous pověřen, aby srovnal cenovou 
nabídku TS Města Bystřice n.P. za svoz komunálního odpadu v roce 2008 s nabídkou za rok 
2007. ZO bude svoz odpadů projednávat na prvním lednovém zasedání ZO. 
 

7. Marvanova Hospoda – určit max. cenu za odkup ¼ objektu 

ZO se usneslo, že by cena za odkup ¼ Marvanovy restaurace neměla překročit 120,- tis. Kč a cca 
30,- tis. Kč za stavební materiál nacházející se v areálu restaurace. ZO pověřilo místostarostu 
obce, aby odkup ¼ restaurace projednal s paní Emilií Handlovou. 
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8. Odkup pozemků pod cestou k Madronovu statku 

ZO pověřilo starostu obce, aby zajistil smlouvy o smlouvách budoucích o odkupu pozemků pod 
cestou k Madronovu statku. ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že ve smlouvě musí 
být klauzule, že povinnost odprodeje pozemků přechází i na právní nástupce povinné osoby 
(prodávajícího). 
 

9. Diskuze, různé 

9.1 Knihovna – zřízení fondu na nákup nových knih, odměna pro knihovnici 

ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že bude zřízen fond pro nákup nových knih do 
Knihovny Karla Fice. Výše roční podpory bude 5.000,- Kč za kalendářní rok. Podpora bude 
vyplácena ve čtyřech pravidelných splátkách (leden, duben, červenec a říjen). Na nákup a provoz 
knihovny budou dále použity finanční prostředky vybrané za čtenářské poplatky. 
 

ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že od 1.1.2008 bude měsíční odměna pro 
knihovnici činit 500,- Kč hrubého. 
 

9.2 Požární směrnice obce 

ZO se předběžně seznámilo s návrhem „Požárního řádu obce, který zpracoval zastupitel Jiří 
Kotas a usneslo se, že do příštího zasedání obce se všichni ZO s návrhem seznámí a směrnice 
bude projednána. Zpracování požárního řádu obce bylo zadáno s ohledem na požár v domě pana 
Vyžrálka. 
 

9.3 Zimní údržba místních komunikací 

ZO se pěti hlasy usneslo (jeden nepřítomen, jeden se zdržel hlasování), že bude uzavřena dohoda 
o pracovní činnosti za účelem zimní údržby místních komunikací s Lubošem Plevou. ZO 
pověřilo místostarostu obce a Luboše Plevu, aby připravili smlouvu k podpisu. 
 

9.4 Žádost paní Brnkové z Tišnova 

ZO projednalo žádost paní Brnkové, která požádala o zrušení poplatku za odpad. ZO se šesti 
hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že nevyhoví žádosti paní Brnkové. Důvodem je skutečnost, že 
by tímto rozhodnutím byli diskriminováni ostatní chataři a chalupáři, ale i trvale bydlící studenti, 
resp. pracující pobývající přes týden mimo Drahonín a kteří poplatek platí. Dalším důvodem je 
skutečnost, že není možné ověřit pravdivost tvrzení, že dotyčný majitel veškeré odpady odváží 
do kontejnerů ve svém bydlišti a pokud by obec vyhověla jednomu majiteli chaty/chalupy mohlo 
by toto rozhodnutí sloužit jako precedent pro ostatní chataře a chalupáře. Závěrem se zastupitelé 
obce shodli, že výše poplatku za odpady nebyla v roce 2007 navýšena a činí ročně 300 Kč za 
jednu nemovitost. Tato částka je dle názoru ZO částka sociálně únosná a není důvod jí odpouštět. 
 

 

Drahonín 13.12.2007 
 

        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: středa 13.12.2007 
 
Ing. František Lukášek – starosta obce 

Ing. Pavel Kocůr – místostarosta obce 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Kamil Rous 

 


