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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 

Miloš Réman přečetl seznam úkolů, které nebyly splněny. ZO pověřilo Kontrolní výbor, aby do 30.6.2008 
provedl zápis, kde budou popsány důvody nesplnění úkolů a návrh na sjednání nápravy. 
 

3. Projednání závěrečného účtu hospodaření obce v roce 2007 

Účetní Hana Rousová seznámila ZO se závěrečným účtem obce Drahonín za rok 2007. ZO sedmi hlasy 
schválilo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2007 s výhradou. 
 

4. Projednání nápravných opatření přijatých k vytčeným nedostatkům při kontrole hospodaření obce 
za rok 2007 (pondělí 31.3.2008) 

Účetní Hana Rousová seznámila ZO s návrhem nápravných opatření k nedostatkům vytčených při kontrole 
hospodaření obce za rok 2007. ZO sedmi hlasy odsouhlasilo předložený návrh a pověřilo Hanu Rousovou, 
aby vypracovala finální verzi, a tu do 15-ti dnů ode dne schválení ZÚ zaslala na Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. 
 

5. Schválení obecně závazných vyhlášek 06/2008 O pohybu psů a 07/2008 O poplatcích za držení psů, 
které byly novelizovány dle připomínek Ministerstva vnitra ČR – Dozor Brno 

Starosta obce informoval ZO, že opravené vyhlášky doposud nebyly odsouhlaseny DOZOREM Brno 
Ministerstva vnitra ČR. Z tohoto důvodu navrhuje odložit schválení opravených vyhlášek na příští zasedání 
zastupitelstva obce. ZO sedmi hlasy odsouhlasilo odklad schválení vyhlášek na příštím jednání ZO. 
 

6. Diskuze, různé 

6.1 Závěrečné vyhodnocení dotace z MMR pro rok 2007 
Starosta obce informoval ZO, že dotace z MMR na Obnovu klubovny a hřiště na návsi byla 
vyhodnocena v požadovaném termínu. 
6.2 Brigáda u hřiště pro míčové hry 
V týdnu od 30.6. do 6.7.2008 Jiří Kotas a Kamil Rous zajistí mechanizaci a o 2. červencovém 
víkendu proběhne brigáda. 
6.3 Čištění dešťových kanálů po přívalových deštích 
O 2. červencovém víkendu se bude konat brigáda, při které se vyčistí vpusti u Marvanů a Huberta 
Kleina. Dále se udělá dokumentace stávajících dešťových vpustí. Dle Jiřího Kotase se musí provést i 
kontrola vpusti u fotbalových kabin! 
6.4 Údržba požární nádrže u výletiska v létě 2008 (sanitace, úklid, dohled, atp.) 
ZO pověřilo Hanu Rousovou a Karlu Marvanovou výběrem poplatků za přístup k požární nádrži. 
Dále byly obě pracovnice pověřeny desinfekcí vody v nádrži a sběrem nečistot z vodní hladiny. Hana 
Rousová byla pověřena sledováním provozních nákladů na údržbu kvality vody v požární nádrži. 
Trvale bydlící obyvatelstvo obce Drahonín a předškolní děti (v případě nejasnosti do 1,25 m výšky) 
mají vstup k požární nádrži zdarma. Ostatní návštěvníci budou v roce 2008 platit poplatek 20 
Kč.osoba-1.den-1. V případě zájmu je možný nákup nepřenosné permanentky na jméno v hodnotě 150 
Kč. osoba-1.sezóna-1. Za významné zásluhy související s rozvojem, resp. při reprezentaci obce může 
starosta obce udělit volný vstup. ZO odsouhlasilo sedmi hlasy podmínky vstupu k požární nádrži. 
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6.5 Obecní úřad – dokončovací práce 
ZO sedmi hlasy odsouhlasilo zadat výstavbu stříšky u kulturní místnosti panu Františkovi Rousovi 
z Boru. Starosta obce navrhl, aby do příštího jednání ZO proběhla porada, kde se dořeší malba úřadu 
a zakrytí dvou kanalizačních šachet v chodníku před úřadem, oprava štítové omítky budovy pana 
Stárka  a výsadba dřevin u terasy před kulturní místností. 
 
6.6 Přístavba hasičské garáže ke garáži autobusů 
ZO pověřilo SDH Drahonín a starostu obce, aby do příštího jednání promysleli postup prací 
souvisejících s přístavbou garáže a promysleli kdo přístavbu zrealizuje. 
 
6.7 Termín konání 1. schůzky Kulturního výboru 
ZO a budoucí členi Kulturního výboru odsouhlasili termín konání ustanovující schůze Kulturního 
výboru na 11.4.2008 od 17:00 v knihovně Dr. Karla Fice na obecním úřadě. 
 
 

 
Drahonín 29.6.2008 

        Ing. Pavel Kocůr – starosta obce 
Kamil Rous – ověřovatel zápisu 

 

Jiří Kotas – ověřovatel zápisu 
 

 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Závěrečný účet obce Drahonín za rok 2007 
3. Nápravná opatření k nedostatkům v hospodaření obce v roce 2007 

 



 
Prezenční listina: pátek 27.6.2008 
 
Ing. Pavel Kocůr – starosta obce 

Kamil Rous – místostarosta obce 

Ing. František Lukášek 

Miloš Réman 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Jiří Krábek 

 


