
POZVÁNKA 
na schůzi Obecního zastupitelstva konané dne 25.1.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu v 

Drahoníně, začátek v 18:30 hodin. 
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Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu schůze a schválení ověřovatelů zápisu 

2. Zhodnocení plnění úkolů z předešlého jednání obecního zastupitelstva obce Drahonín 

3. Ekonomika obce 

3.1 Ekonomická situace k 25.1.2008, FIN 12/2007 
3.2 Rozpočtové opatření č. 1/2008 
3.3 Odměny zastupitelů obce za práci v roce 2008 
3.4 Návrh rozpočtu pro rok 2008 (termín vyhotovení) 
3.5 Audit 2007 + starší audity do archivu 
3.6 Lesní činnost – pokácení stromů  
3.7 Vyhodnocení dotace z JMK – revitalizace návsi 
3.8 Investiční priority v letech 2008 až 2010  

a. dokončení úprav v okolí obecního úřadu, 
b. dokončení úprav na návsi (dětský koutek, hřiště pro míčové hry – betonový povrch, osvětlení, mantinely atp.) 
c. nákup pozemků p. Jandy z Tišnova,  
d. Marvanova restaurace (jednání s pí. Handlovou), 
e. rekonstrukce horní návsi (mezi úřadem, statkem a autobusovou garáží, vč. garáže) 
f. rekonstrukce koupaliště, 
g. rekonstrukce kapličky, 
h. sběrný dvůr na odpady 

 

3.9 Nová smlouva s ČSAD - pronájem 
4. Smlouvy o smlouvách budoucích na odkoupení pozemků pod cestou k Madronovu statku 

6. Obecní směrnice 

a. Sestavení seznamu existujících směrnic, umístění seznamu na www stránkách a na obecním úřadě, zpřístupnění 
textů směrnic občanům na www stránkách 

b. Požární směrnice 
c. Směrnice o pohybu psů 
d. Směrnice o odpadech 
e. Spisová řád (evidence příchozí a odchozí pošty, skartační řád, poštovní schránka na OÚ) – pověřit zpracovatele 
f. Organizační řád (specifikace činností souvisejících s chodem obecního úřadu, stanovení odpovědných osob, 

četnosti realizací a termínů plnění) – pověřit zpracovatele 
7. Odpady 

a. Svoz odpadů – cena, kdo bude zajišťovat v roce 2008 
b. Zapojení do systému EKOKOM (co lze vylepšit?) 
c. Odvoz nepořádku u úřadu 
d. Odvoz nebezpečného odpadu, elektro odpadu, železa atp. (bez autobaterií) 

 

8. Diskuze, různé 

a. Knihovna – nábytek, internet, seznam knih k povinné četbě 
b. Obecní úřad - nábytek do kanceláře, úklid, pracovní porady – pátek 17:00-18:00 každý týden? 
c. Tepelné čerpadlo u obecního úřadu – zaizolování potrubí, regulace provozu – nutno kontaktovat KP KLIMU 
d. Kulturní místnost – pronájem (stanovit cenu a pravidla), odpovědnou osobu + motivaci 
e. Náplň práce komisí (u sociální komise sestavení seznamu oslavenců pro rok 2008) 
f. Problém se psy pana Vyžrálka 
g. Codeona – udělit pokutu dle zákona o obcích 

Drahonín 16.1.2008 

     Ing. František Lukášek – starosta obce 


