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Čas zahájení: 18:30 

Čas ukončení: 22:00 

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

Omluveni:  

Zapisovatel: Hana Rousová 

Ověřovatelé: Kamil Rous, Jiří Kotas 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu schůze a schválení ověřovatelů zápisu 

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

Místostarosta obce přečetl seznam úkolů, které nebyly splněny. ZO pověřilo Kontrolní výbor, aby do 
13.6.2008 provedl zápis, kde budou popsány důvody nesplnění úkolů a návrh na sjednání nápravy. 
 

3. Zpráva o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2007 

Starosta obce Ing. František Lukášek informoval ZO o výsledcích kontroly hospodaření obce za rok 
2007, kterou provedli úřednice Krajského úřadu Jihomoravského kraje 31.3.2008. 
 
Při přezkoumání hospodaření obce byly shledány chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 
odstavce 3 písmene c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to: 

a. nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně (projednání závěrečného účtu nebylo 
uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem), 

b. nedostatky spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví (účetní případy nebyly doloženy 
účetními doklady). 

Dále chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 písmene c) zákona o 
přezkoumání hospodaření: 

a. nebyly předloženy veškeré požadované písemnosti, 
b. při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí, 

nebylo účtováno k okamžiku uskutečnění účetního případu, 
c. nebyl sestaven platný účtový rozvrh, případně nebyl doplněn o účty, na níž bylo účtováno. 

 
ZO bere na vědomí přednesenou zprávu o výsledku hospodaření obce. 

ZO pověřilo Ing. Františka Lukáška a Ing. Pavla Kocůra, aby společně s účetní Hanou Rousovou 
připravili nápravná opatření k odstranění nedostatků v hospodaření obce. Tato opatření budou zaslána 
do 30.6.2008 na Krajský úřad a následně budou projednána na nejbližší schůzi zastupitelstva obce. 
Schůze ZO bude svolána do 30.6.2008. 
 
4. Příprava závěrečného účtu obce za rok 2007 

ZO pověřuje účetní Hanu Rousovou zveřejněním podkladů k závěrečnému účtu obce. ZO dále 
pověřuje Hanu Rousovou, aby v kanceláři Obecního úřadu zveřejnila veškeré sestavy a účetní doklady, 
které jsou potřebné pro sestavení závěrečného účtu obce. 
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5. Obecní Vyhlášky – úpravy dle pokynů Dozoru MV ČR Brno 

Místostarosta obce informoval ZO o výsledcích přezkoumání obecně závazných vyhlášek (OZV) obce 
pracovnicí Ministerstva vnitra ČR, pracoviště Brno paní Eliškou Tenorovou. Dle nálezu MV ČR je 
nutno opravit a následně projednat a schválit tyto vyhlášky: 
Vyhláška č. 02/2008 Pravidla pro pohyb psů – nutno odstranit čl. 2 Sankce 
Vyhláška č. 03/2008 Poplatky ze psů – nutno upravit čl. 5 Osvobození dle zákona o místních 
poplatcích 
ZO pověřilo místostarostu obce, aby připravil opravené OZV do příštího jednání obecního 
zastupitelstva. 
 

6. Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem obecního rybníka 

ZO provedlo otevření jediné cenové nabídky na pronájem obecního rybníka, která byla podána 
v požadovaném termínu. Po prostudování cenové nabídky ZO sedmi hlasy vybralo Františka Čtveráka 
z Hradčan jako nájemce obecního rybníku ve Žlebu pro období 2009 až 2012. 
ZO pověřilo Hanu Rousovou, aby připravila návrh smlouvy o nájmu rybníku s panem Františkem 
Čtverákem do 30.6.2008. 
 

7. Volba starosty a místostarosty obce 

Starosta obce informoval ZO, že v souladu se žádostí, kterou předal na jednání ZO dne 9.4.2008 se 
vzdává funkce starosty obce a nehodlá ani kandidovat na funkci místostarosty obce. 
 

ZO sedmi hlasy odsouhlasilo složení volební komise. Členy komise byli jmenováni: Hana Rousová, 
Petr Navrátil a Ladislav Man.  
 

Kandidátem na starostu obce byl ZO navržen pouze Ing. Pavel Kocůr. Šest zastupitelů hlasovalo pro 
zvolení Ing. Pavla Kocůra starostou obce, jeden zastupitel se zdržel hlasování. Starostou obce byl 
zvolen Ing. Pavel Kocůr narozený 12.6.1974. 
 

Na funkci místostarosty obce byli navrženi Jiří Kotas a Kamil Rous. Čtyři zastupitelé hlasovali pro 
Kamila Rouse, tři zastupitelé hlasovali pro Jiřího Kotase. Místostarostou obce byl zvolen Kamil 
Rous narozený 15.2.1977. 
 

8. Diskuze, různé 

Ing. František Lukášek informoval ZO o průběhu krajského kola Vesnice roku a o následné návštěvě 
Předsedy poslanecké sněmovny ČR Ing. Miloslava Vlčka v Drahoníně. 
ZO diskutovalo o výši poplatků za užívání koupaliště v obci. 
ZO pověřilo vedením kroniky obce Hanu Rousovou. 
 

Drahonín 12.6.2008 
 

        Ing. Pavel Kocůr – starosta obce 
 

Kamil Rous – ověřovatel zápisu 

Jiří Kotas – ověřovatel zápisu 
 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Audit hospodaření obce 2007 
3. Cenová nabídka pana Františka Čtveráka 
4. Zápis volební komise z volby starosty a místostarosty obce 
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ZÁPIS VOLEBNÍ KOMISE Z VOLBY STAROSTY A MÍSTOSTAROS TY 

OBCE DRAHONÍN 
 
Předsedkyně komise: Hana Rousová 
Členové komise: Petr Navrátil, Ladislav Man 
 
1. Volba starosty obce 

Jména kandidátů  Získané hlasy 
 
Ing. Pavel Kocůr  6 
Nehlasující zastupitelé 1 
 
Šesti hlasy byl zvolen do funkce starosta obce Ing. Pavel Kocůr 12.6.1974. 
 
2. Volba místostarosty obce 
 
Jména kandidátů  Získané hlasy 
 
Kamil Rous   4 
Jiří Kotas   3 
 
Čtyřmi hlasy byl zvolen do funkce místostarosta obce Kamil Rous 15.2.1974. 
 
 
Hana Rousová  ………………………….. 
 
 
Petr Navrátil  ………………………….. 
 
 
Ladislav Man  ………………………….. 
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Prezenční listina: středa 11.6.2008 
 
Ing. František Lukášek – starosta obce (v době zahájení schůze) 

Ing. Pavel Kocůr – místostarosta obce (v době zahájení schůze) 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Kamil Rous 

Jiří Krábek 

 
 


