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Čas zahájení: 18:30 

Čas ukončení: 22:00 

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

Omluveni: Kotas 

Zapisovatel: Ing. Pavel Kocůr 

Ověřovatelé: Luboš Pleva, Miloš Réman 

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 

Starosta obce seznámil ZO s předběžnými výsledky hospodaření obce v roce 2007 
(neodsouhlasený výkaz plnění rozpočtu obcí FIN 12/2007). ZO vzalo zprávu na vědomí. ZO 
pověřuje účetní a starostu obce, aby do zúčtování roku 2007 připravili rozpočtové  
opatření č. 4/2007. 

3.2 Rozpočtové opatření č. 4/2007 
Starosta obce navrhl navýšení příjmové stránky rozpočtu obce o 230 tis. Kč a navýšení výdajové 
stránky rozpočtu obce o 225,6 tis. Kč. Financování obce se snížilo o 4,4 tis. Kč. 
ZO šesti hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 4/2007 (jeden zastupitel nepřítomen). 

3.3 Odměny zastupitelů obce za práci v roce 2008 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že měsíční odměna řadového člena zastupitelstva 
bude 300 Kč.měsíc-1 a odměna předsedů komisí bude o 100 Kč .měsíc-1 vyšší, tj. 400 Kč .měsíc-1. 

3.4 Návrh rozpočtu pro rok 2008 (termín vyhotovení) 
Místostarosta obce informoval o přípravě návrhu rozpočtu obce. Dle pokynů JMK byl proveden 
rozpočtový výhled pro rok 2008 až 2010. Dále místostarosta obce ZO informoval, že návrh 
rozpočtu bude prezentován na únorové schůzi. ZO pověřilo místostarostu a účetní, aby do 
následujícího zastupitelstva připravili návrh rozpočtu obce. 

3.5 Audit hospodaření obce za rok 2007 
Starosta obce informoval o úkolech, které je nezbytné splnit pro úspěšné absolvování auditu za 
rok 2007. Audit se bude konat 31.3.2008 na obecním úřadě. 

3.6 Lesní činnost – pokácení stromů , zalesnění 
Luboš Pleva informoval ZO, že je možné pokácet les starší 80-ti let, ale upozornil na skutečnost, 
že dotace na zalesnění se dá získat jen za předpokladu, že pozemek bude oplocen. Luboš Pleva 
zajistí těžbu dřeva v „Padělcích“. Toto dřevo bude určeno na topení (cca 12 m3). ZO pověřilo 
místostarostu obce, aby kontaktoval lesního správce pana Baláše (724523910) a prodiskutoval 
plán těžby na rok 2008. 

3.7 Vyhodnocení dotace z JMK – revitalizace návsi, hasiči 
Místostarosta obce informoval ZO, že vyhodnocení žádosti o dotaci na revitalizaci náměstí  ještě 
není zcela dokončena, zároveň ujistil ZO, že termín vyhodnocení dotace bude dodržen 
(31.1.2008). Účetní Hana Rousová informovala ZO, že vyhodnocení žádosti o dotaci pro Hasiče je 
před dokončením a termín vyhodnocení bude dodržen. 
 

3.8 Projednání investičních priorit v letech 2008 až 2010  
a. dokončení úprav v okolí obecního úřadu (asfaltování, terasa, malba), dovybavení knihovny (regály, počítač, tiskárna) 
b. dokončení úprav na návsi (dětský koutek, hřiště pro míčové hry – betonový povrch, osvětlení, mantinely atp.) 
c. nákup pozemků p. Jandy z Tišnova, ZO pověřilo místostarostu obce, aby projednal podmínky uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o odkupu pozemků, 
d. nejnutnější opravy na kapličce (tašky na střeše, svody), 
e. Marvanova restaurace (jednání s pí. Handlovou a Mgr. Kolníkovou o odkupu zbylé části objektu), 
f. rekonstrukce horní návsi (mezi úřadem, statkem a autobusovou garáží, vč. garáže), 
g. rekonstrukce koupaliště, 
h. rekonstrukce kapličky, 
i. sběrný dvůr na odpady 



Jednání zastupitelstva obce Drahonín  
dne 25.1.2008 

 

2 

 

3.9 Nová smlouva s ČSAD – pronájem prostor 
ZO pověřilo starostu obce, aby projednal s ČSAD Tišnov navýšení nájmu  
na 1.000,- Kč.měsíc-1. 

3.10 Příspěvek ZŠ v Olší a Dolních Loučkách 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že příspěvek ZŠ v Olší bude poskytnut dle 
požadavku školy. 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že o příspěvku pro ZŠ v Dolní Loučky 
bude jednáno na příštím zastupitelstvu. 
 

3.11 Příspěvek na faru do Dolních Louček 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že s ohledem na tíživou ekonomickou 
situaci obce příspěvek není možné poskytnout. 
 

4. Smlouvy o smlouvách budoucích na odkoupení pozemků pod cestou k Madronovu statku 
Starosta obce informoval ZO, že smlouvy jsou již vyhotoveny a probíhá jejich kontrola. Podpis 
smluv bude zajištěn během února, příp. března 2008. 

 

5. Obecně závazné vyhlášky obce Drahonín 
5.1 Místostarosta obce informoval ZO, že je připraveno zveřejnění platných závazných 

vyhlášek obce na internetu, vč. přehledného seznamu platných vyhlášek. Zveřejnění 
vyhlášek bude provedeno po nabytí platnosti vyhlášek projednávaných na veřejném 
zasedání ZO dne 25.1.2008. 

5.2 Požární řád obce 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že souhlasí s návrhem závazné vyhlášky za 
podmínky, že bude v čl. 6 odst. 1a) doplněna nádrž  pod myslivnou. 

5.3 Obecně závazná vyhláška o pohybu psů 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že souhlasí s návrhem závazné vyhlášky za 
podmínky, že bude doplněn článek sankce. Při prvním porušení vyhlášky bude věc řešena 
domluvou. Při druhém porušení vyhlášky bude udělena pokuta 250 Kč.psa-1 a při třetím 
porušení vyhlášky  pak pokuta 500 Kč.psa-1. Čtvrté a další porušení vyhlášky bude 
předáno k řešení přestupkové komisi při MÚ v Tišnově. ZO se dále usneslo, že obecně 
závazná vyhláška č. 01/1999 O chovu zvířat na území obce Drahonín zůstává v platnosti. 

5.4 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že souhlasí s návrhem závazné vyhlášky o 
místním poplatku ze psů. 

5.5 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Místostarosta předložil ZO text návrhu vyhlášky. ZO se shodlo, že se zastupitelé seznámí 
s textem návrhu vyhlášky a na příštím jednání ZO vyhlášku projednají. 

5.6 Spisový a skartační řád  
ZO pověřilo Hanu Rousovou, aby do příštího jednání připravila návrh spisového a 
skartačního řádu, který bude řešit evidenci příchozí a odchozí pošty, pravidla pro 
předávání doručené pošty v rámci obecního úřadu, pravidla pro nakládání s úředními 
rozhodnutími a obecně závaznými vyhláškami, pravidla pro údržbu úřední desky (fyzické 
na návsi i elektronické na internetu) a podmínky pro skartaci starých dokumentů. 

5.7 Organizační řád obecního úřadu Drahonín 
ZO pověřilo místostarostu obce a Hanu Rousovou, aby do příštího jednání připravili 
návrh organizačního řádu obecního úřadu Drahonín, který bude specifikovat činnosti 
související s chodem obecního úřadu,  stanoví osoby zodpovědné za plnění těchto 
činností a definuje četnost, resp. termíny  plnění specifikovaných činností. 
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6. Odpadové hospodářství 
6.1 Svoz odpadů – projednání smlouvy pro rok 2008 

ZO šesti hlasy schválilo (jeden nepřítomen) přílohu č. 5 ke smlouvě z roku 2005 O svozu 
odpadu z obce Drahonín pro rok 2008 s Technickými službami a.s. Města Bystřice n.P. 

6.2 Zapojení do systému EKOKOM (co lze vylepšit?) 
ZO se shodlo, že v obci bude zapotřebí zakoupit kontejner pro sběr obalů TETRA PACK. 
Kontejnery pro sběr plastů, resp. papírů nebudou pořizovány.  Plasty budou i nadále 
ukládány do pytlů a skladovány v domku na horní návsi. Papíry jsou obyvateli páleny 
v kotlích na tuhá paliva. Sklo bude i nadále sbíráno do jednoho kontejneru, tj. nebude 
docházet k dělení na bílé a barevné sklo. Termín nákupu nového kontejneru bude 
stanoven po odsouhlasení rozpočtu obce 2008. 

6.3 Odvoz nepořádku u obecního úřadu 
Starosta obce navrhnul odvézt kamenivo a přebytečnou zeminu do jámy za pozemkem 
pana Navrátila na spodním konci obce. Ostatní druh odpadu bude odvezen na sběrný 
dvůr. Termín úklidu bude stanoven na následujícím zastupitelstvu obce. 

6.4 Odvoz nebezpečného odpadu, elektro odpadu, železa atp. (bez autobaterií) 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že svoz nebezpečného odpadu bude 
realizován 1x ročně a při vyhlášení akce budou občanům rozdány pokyny jaké odpady 
budou odváženy. Svoz odpadu bude zajištěn během měsíce května, max. června. Odvoz 
bude objednán u Technických služeb města Bystřice nad Pernštejnem. ZO se shodlo, že 
bude delegován zástupce obce, který na svoz dohlédne. Hana Rousová sdělila, že 
podmínky za odvoz nebezpečného odpadu jsou specifikovány ve smlouvě s Technickými 
službami BNP. 

6.5 Odvoz obsahu kontejneru na sklo 
ZO pověřilo Hanu Rousovou, aby zajistila vývoz starého skla z kontejneru na sklo. 

7. Diskuze, různé 
7.1 Knihovna – vybavení knihovny 

ZO diskutovalo o způsobu dovybavení knihovny Karla Fice. Místostarosta obce 
informoval ZO, že paní Polanská a Marta Rémanová navrhují dovybavení knihovny 
regálovými policemi, které budou  umístěny kolmo ke stěně, resp. šikmým podhledům. 
Takto situované police umožní rovnání knížek do vyšších výšek. Dodavatel nábytku bude 
vybrán v poptávkovém řízení. Návrh nábytku dodá paní Polanská a Marta Rémanová. 
Organizaci poptávkového řízení projedná ZO na svém dalším zasedání. Knihovna bude 
dále vybavena min. jedním stolním počítačem, tiskárnou a přehrávačem CD. 

7.2 Obecní úřad - nábytek do kanceláře, pracovní porady, organizace práce 
ZO se shodlo, že pracovní porady se budou konat min. 1 x 14 dnů na obecním úřadě vždy 
od 18:00 hod. V případě potřeby mohou být porady svolány častěji, resp. mohou být i 
odvolány. ZO se shodli, že regálová skříň bude umístěna u stěny vedle veřejného 
rozhlasu. 

7.3 Tepelné čerpadlo u obecního úřadu, centrální vytápění obce 
Miloš Réman vznesl podnět, že je nutné zaizolovat potrubí u tepelného čerpadla a dále 
kontaktovat zástupce KP KLIMA, který by měl nastavit regulaci provozu čerpadla.  
Starosta obce informoval, že KP KLIMA dokončuje zajištění smluv o smlouvách 
budoucích s obyvateli obce, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny. 

7.4 Kulturní místnost 
ZO pověřili místostarostu obce a účetní obce, aby připravili návrh provozního řádu 
kulturní místnosti, vč. oficiálního ceníku služeb. 
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7.5 Náplň práce komisí 
ZO na podnět místostarosty obce prodiskutovalo návrh činnosti jednotlivých komisí obce 
a vzalo na vědomí návrh pana starosty, aby finanční komise kontrolovala návrh 
rozpočtových opatření, kontrolovala návrh a plnění nápravných opatření k auditům 
hospodaření obce a průběžně kontrolovala plnění rozpočtu obce. 
ZO pověřilo Hanu Rousovou, aby sestavila seznam oslav jubilejních narozenin občanů 
obce pro rok 2008. 

7.6 Problém se psy pana Vyžrálka 
ZO projednalo podněty občanů, kteří si stěžovali na pobíhající psy pana Vyžrálka. ZO se 
shodli, že bude pan Vyžrálek osloven členy sociální komise, aby sjednal nápravu a pokud 
tak neučiní, tak bude postupováno dle Závazné vyhlášky obce o pohybu psů. 

7.7 Codeona (bývalá Kovárna) 
Místostarosta obce informoval ZO, že Ing. Votoupal je v současné době na nemocenské a 
nelze ověřit, v jaké fázi je projednání podnětu obce ohledně zabezpečení neudržované 
stavby. ZO pověřilo místostarostu obce, aby ověřil, zda-li nelze majitele nemovitosti 
pokutovat dle zákona o obcích. 

7.8 Pan Réman a pan Polanský upozornili na nebezpečnou lípu u dětského hřiště. Miloš 
Réman a Luboš Pleva sdělili, že ten samý problém je u lípy u objektu bývalé vodárny na 
obecní návsi a u domu Rudy Buffiho. ZO pověřilo místostarostu obce, aby ověřil na 
Odboru Životního prostředí jaké jsou podmínky pro pokácení lípy. Dle sdělení pana 
Rémana je lípa stará cca 35 až 40 let. 

7.9 Starosta upozornil ZO, že 28.2.2008 se bude v KD v Olší konat od 16:30 schůzka skrz 
prezentaci Svazku Pernštejn a zapojení občanů do jeho činnosti. Na jednání budou 
prezentovány záměry svazku a možnosti zapojení obyvatel do činnosti Svazku Pernštejn. 

 
 

Drahonín 25.1.2008 
 

        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: pátek 25.1.2008 
 
Ing. František Lukášek – starosta obce 

Ing. Pavel Kocůr – místostarosta obce 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Kamil Rous 

 


