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Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce: 

1. Rozpočet obce 

1.1 Schválení rozpočtu obce pro rok 2008 
ZO šesti hlasy schválilo (jeden nepřítomen) rozpočet obce Drahonín pro rok 2008. Rozpočet je 
sestaven jako vyrovnaný, tj. příjmy a výdaje ve výši 1.418,5 tis. Kč. 
ZO šesti hlasy pověřilo (jeden nepřítomen) starostu obce k tvorbě rozpočtových opatření v roce 2008. 
ZO pověřilo Hanu Rousovou, aby připravila paragrafované znění odsouhlaseného rozpočtu obce do 
25.4.2008. 
1.2 Schválení rozpočtového výhledu obce pro roky 2008 a ž 2023 
ZO šesti hlasy schválilo (jeden nepřítomen) rozpočtový výhled obce Drahonín pro roky 2008 až 2023. 
V rozpočtovém výhledu je zohledněn nákup stavebních parcel a splátka půjčky a úroku z půjčky. 
V rozpočtovém výhledu je rovněž zohledněno splácení půjčky a splácení úroků z půjčky na dostavbu 
obecního úřadu u České spořitelny a.s. z roku 2007. Tato půjčka by měla být splacena v roce 2023. 
 

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

ZO šesti hlasy odsouhlasilo (jeden nepřítomen) nákup pozemků za cenu obvyklou v době odkupu 
předmětných pozemků. 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že minimální šířka odkupovaného pozemku pod budoucí 
komunikací musí být 4,0 m a to z důvodu možnosti uložení inženýrských sítí v souběhu s cestou. 
 

3. Obecní Vyhlášky, směrnice a řády 

ZO projednalo návrh Spisového a skartační řádu obce Drahonín, vč. přílohy č. 1 Skartační plán. ZO 
šesti hlasy odsouhlasilo (jeden nepřítomen) Spisový a skartační řád obce s účinností od 10.4.2008.  
 

ZO projednalo návrh ekonomické směrnice SE č.1/2008 Tvorba rozpočtu obce. ZO šesti hlasy 
odsouhlasilo (jeden nepřítomen) ekonomickou směrnici SE č. 1/2008 Tvorba rozpočtu obce s účinností 
od 10.4.2008. Zároveň se ruší platnost původní směrnice z roku 2007. 

 

4. Termín svoz nebezpečného odpadu a železa 
ZO šesti hlasy pověřilo (jeden nepřítomen) Hanu Rousovou, aby do 30.4.2008 objednala odvoz 
nebezpečného odpadu a informovala obyvatele obce o termínu svozu nebezpečného odpadu. Baterie 
budou sváženy samostatně. 
ZO se šesti hlasy usneslo (jeden nepřítomen), že svozem železa budou pověřeni dobrovolní hasiči. ZO 
pověřilo Jiřího Kotase, aby svoz s hasiči zajistil a na příští schůzi informoval ZO o termínu svozu. 
 

5. Pronájem obecního rybníka ve Žlebu 
ZO obce šesti hlasy (jeden nepřítomen) odsouhlasilo organizování poptávkového řízení za účelem 
výběru nájemce obecního rybníka pro období 2009 až 2011. Hlavním kritériem bude cena za roční 
pronájem. V případě rovnosti nabídek (rozdíl do 1.000 Kč.rok-1) budou ZO rozhodovat dle 
nefinančních návrhů zájemců o nájem rybníka. ZO nebude nebude nefinanční návrhy definovat, tj. 
ponechává na aktivitě uchazečů. Poptávkové řízení bude zveřejněno na úřední desce a u okresního 
svazu rybářů. Kontaktní osobou bude obecní úřad. 
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