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Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce: 

1. Odkup pozemků 

ZO projednalo plán odkupu budoucích stavebních pozemků v katastru obce Drahonín. ZO šesti hlasy odsouhlasilo (jeden 
nepřítomen) částku 500 tis. Kč, která bude vyhrazena na nákup pozemků určených pro budoucí zástavbu rodinnými domy. 
ZO pověřuje místostarostu obce, aby dojednal konečné podmínky s vlastníky vhodných pozemků. ZO pověřuje starostu 
obce, aby projednal podmínky úvěru na nákup těchto pozemků  u České spořitelny. ZO doporučuje uzavření smlouvy 
s bankou dle předložené nabídky č. 2. 
 
2. Obecní Vyhlášky, směrnice a řády 

ZO projednalo návrhy obecně závazných vyhlášek, směrnic a řádů, jejichž návrhy byly jednotlivým zastupitelům zaslány 
elektronickou poštou začátkem března. ZO šesti hlasy odsouhlasilo (jeden nepřítomen) návrhy těchto dokumentů: 
 
1. Obecně závazná vyhláška č. 04/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Drahonín, 
2. Obecně závazná vyhláška č. 05/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
3. Směrnice č. 01/2008, Náplň činnosti Kontrolního výboru, 
4. Směrnice č. 02/2008, Náplň činnosti Finančního výboru, 
5. Směrnice č. 03/2008, Náplň činnosti Sociálního výboru, 
6. R002 Provozní řád kulturní místnosti, 
7. R003 Organizační řád obce. 

3. Odpady 

ZO se šesti hlasy (jeden nepřítomen), že otázka svozu nebezpečných odpadů a železného šrotu bude řešena na následujícím 
jednání ZO. 

 

4. Projektová dokumentace na rekonstrukci cca 180 m vodovodní sítě v dolní části obce 

ZO dále prodiskutovalo otázku zpracování projektové dokumentace na dostavbu vodovodní sítě v dolní části obce. ZO se 
šesti hlasy usneslo, že rekonstrukce vodovodního řadu na dolním konci obce bude řešena společně s rekonstrukcí 
vodovodní sítě v celé obci z dotací Evropské unie, nejlépe společně s výstavbou nové splaškové kanalizace v obci. 
Projektová dokumentace bude zadána projekční společnosti, která bude navrhovat rekonstrukci vodovodní sítě v obci. 
 
 
Drahonín 13.3.2008 
 

         
 
……………………………………    …………………………………… 
Ing. Pavel Kocůr      Ing. František Lukášek 
místostarosta obce      starosta obce 
 

 


