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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 – místostarosta obce 

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 

a. Hana Rousová informovala zastupitelstvo obce (dále jen ZO), že k 12.3.2008 bylo na účtu obce cca 93 tis. Kč. 
Z této částky budou v nejbližší době odečteny platy zaměstnanců obce a odvody zaměstnavatele. 

b. Místostarosta obce a Hana Rousová prezentovali návrh rozpočtu obce pro rok 2008. Zastupitelstvo obce (dále 
jen ZO) vzalo návrh rozpočtu obce na vědomí a pověřilo Hanu Rousovou, aby rozpočet vyvěsila na úřední 
desku (fyzickou i elektronickou). 

c. Místostarosta obce informoval ZO o jednání s panem Balášem ohledně plánu lesní činnosti v roce 2008. 
Závěrem jednání byla dohoda, že pan Baláš obejde obecní lesy s Lubošem Plevou a dohodnou rozsah těžby 
dřeva v roce 2008. 

d. 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. 

e. Místostarosta obce prezentoval návrh cenové nabídky obce Drahonín za odkup budovy č.p. 10 vč. přilehlých 
pozemků (bývalá Marvanova hospoda). Cenová nabídka za odkup budov byla převzata ze znaleckého 
posudku, který byl vypracován soudním znalcem Milanem Krapkou ze Skaličky z 11.7.2006. Cena za odkup 
pozemků byla stanovena aktuální na základě konzultace se soudním znalcem Ing. Petrem Plichtou starším 
(začátek března 2008). Cena za odkup pozemků p.č. 866/1  a pč. 1512/1 jež jsou ve 100% vlastnictví paní 
Kolníkové a paní Handlové byla stanovena ve výši 19.903 Kč. Cena za odkup stavebních parcel č. 10 a č. 114 
a pozemku p.č. 868 jež jsou ve společném vlastnictví obce (50%), paní Kolníkové (25%) a paní Handlové 
(25%)  byla stanovena ve výši 243.400 Kč. Celková nabídka obce za odkup budov a pozemků ve vlastnictví 
paní Kolníkové a paní Handlové činí cca 263.500 Kč. ZO pověřilo místostarostu obce, aby cenovou nabídku 
zaslal paní Kolníkové a paní Handlové. ZO dále pověřilo místostarostu obce, aby spolumajitelkám nabídl 
odkup stavebního materiálu nacházejícího se na dvoře. ZO dále pověřilo starostu a místostarostu obce, aby 
připravili strategii pro případ, že cena nabídnutá obcí nebude akceptována spolumajitelkami. 

 
4. Smlouvy o smlouvách budoucích na odkoupení pozemků pod cestou k Madronovu statku 

Hana Rousová informovala ZO, že je větší část smluv zpracována. Dle sdělení Hany Rousové je nutné 
blíže specifikovat rozsah budoucí komunikace a přilehlých prostor. Na základě bližší specifikace bude 
rozhodnuto o tom, které pozemky budou do akce zahrnuty. 
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5. 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. 

ZO pověřilo Hanu Rousovou, aby odsouhlasené dokumenty vyvěsila na úřední desce (fyzické i elektronické). 

6. Odpady 

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

 

7. Diskuze, různé 

Místostarosta obce informoval ZO, že cena za projekt přístavby hasičské garáže (projekt, požární zpráva, rozpočet, 
materiál) bude 12,5 tis. Kč bez DPH. Projekt bude vyhotoven do konce března 2008. Zpracováním projektu byla pověřena 
Ing. Arch. Kateřina Hašková z Tišnova. 
 
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 – místostarosta obce 
 

Luboš Pleva – ověřovatel zápisu 

Miloš Réman – ověřovatel zápisu 
 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Kalkulace ceny za odkup budov na st. pozemku č. 10 a přilehlých pozemků (Marvanova Hospoda) 
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Prezenční listina: pátek 13.3.2008 
 
Ing. František Lukášek – starosta obce 

Ing. Pavel Kocůr – místostarosta obce 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Kamil Rous 

 


