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Čas zahájení: 20:00 
Čas ukončení: 22:00 

Přítomni: Pleva, Réman, Kocůr, Rous, Krábek, Kotas 
Omluveni: Réman, Lukášek 
Zapisovatel: Ing. Pavel Kocůr – starosta obce 
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 

V zastoupení Miloše Rémana přečetl starosta obce seznam úkolů, které nebyly splněny. ZO pověřilo 
Kontrolní výbor, aby do 17.8.2008 provedl zápis, kde budou popsány důvody nesplnění úkolů a návrh na 
sjednání nápravy. 
 
3. Zpráva o inventuře majetku obce 
Starosta obce informoval ZO, že v neděli 10.8.2008 zasedl finanční výbor a provedl inventuru majetku. 
Inventura bude dokončena po ujasnění názvů některých položek s Ing. Lukáškem. ZO pověřilo Hanu 
Rousovou, aby do 31.8.2008 dokončila inventarizaci majetku. ZO dále pověřilo Hanu Rousovou, aby do 
30.9.2008 vytvořila inventární knihu a označila obecní majetek inventarizačními čísly. 
 
 

4. 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 DOZOR Brno doposud nezaslal připomínky k návrhům vyhlášek. Poslední 
urgence ze strany obce proběhla v pondělí 11.8.2008. 
 
5. Rozpočtové opatření č. 1/2008 

ZO schválilo šesti hlasy (jeden nepřítomen) rozpočtové opatření č. 1/2008 za období 07/2008. Příjmy 
rozpočtu byly navýšeny o 451,5 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly navýšeny o 451,5 tis. Kč. 
 

6. Výstavba ČOV a stokové sítě v Drahoníně 
Starosta obce informoval ZO o skutečnosti, že od 7.8.2008 je na úřední desce OÚ Drahonín vyvěšeno 
územní rozhodnutí o umístění stavby „Obec Drahonín – ČOV a stoková síť“. Územního rozhodnutí nabude 
právní moc začátkem září. 
Starosta obce dále informoval ZO, že obec podala žádost o poskytnutí dotace na tvorbu projektů 
souvisejících se stavbou ČOV a stokové sítě z fondu Jihomoravského kraje. ZO vzalo informace o stavbě 
ČOV a stokové sítě  na vědomí 
 

7. Informace o jednání se zástupci společnosti KP Klima skrz možnost čerpání dotací na výstavbu 
centrálního vytápění obce 

S ohledem na neúčast Ing. Lukáška bude tento bod projednán na následujícím zasedání zastupitelstva obce. 
 

8. Informace o jednání se zástupci společnosti ARNNEX (provozovatelé větrných elektráren) 

Starosta obce informoval ZO o jednání se zástupci společnosti ARNNEX, která projevila zájem ověřit 
možnost a následně i zajistit výstavbu a provoz větrných elektráren na území obce Drahonín. ZO se pěti 
hlasy usneslo (dva nepřítomni), že je nutné nejdříve informovat obyvatele obce a ověřit jejich názor na 
větrnou energii. Konzultace bude nejprve zahájena s majiteli pozemků vhodných k umístění větrných 
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elektráren. ZO pověřilo starostu obce, aby zorganizoval informační kampaň. ZO dále pověřilo starostu obce, 
aby kontaktoval i další provozní společnosti a zároveň ověřil výhodnost nabízených podmínek u obcí, které 
již větrné elektrárny na svém území mají (např. Protivanov, Drahany, Horní Štěpánov), resp. jejich stavbu 
připravují (např. Skřípov). 
 

9. Marvanova hospoda 

Starosta obce informoval ZO o jednání s paní Handlovou ohledně ceny za odkup ½ hospody a přilehlých 
pozemků. Paní Handlová nechce přistoupit na cenovou nabídku obce 450 tis. Kč a požaduje cca 750 tis. Kč. 
Starosta obce paní Handlovou informoval, že tato cena není v ekonomických možnostech obce a požádal 
paní Handlovou, aby nejpozději do začátku září 2008 předložila vlastní nabídku. Paní Handlová přislíbila, že 
po projednání se svou rodinou nabídku v požadovaném termínu předloží. ZO pověřilo starostu obce 
jednáním o ceně pozemku, tak aby do konce září bylo jasno, zda obec objekt bude schopna odkoupit. 
 
10. Diskuze 

10.1 Mikroregion Pernštejn 
Starosta obce informoval ZO o jednání Předsednictva Svazku obcí Pernštejn, které proběhlo 
12.8.2008 v Nedvědici. Společnost DRING CONSULTING zde prezentovala obsah žádosti o 
poskytnutí dotace na podporu turistického ruchu v mikroregiónu Pernštejn. Prezentace obsahu 
žádosti je k dispozici na obecním úřadě. 
 

10.2 ČEZ 
Starosta obce informoval ZO o jednání s oblastním manažerem pro Brno-venkov. 

10.3 Brigáda u hřiště pro míčové hry (stavba sloupků) 
ZO se shodlo, že úprava osazení sloupků na míčové hry bude realizována poté, co dojde k usazení 
navážky nového povrchu. Sloupky by měly být osazeny do konce září. 
 

10.4 Čištění dešťových kanálů po přívalových deštích 
Inventarizace ´vpustí a jejich čištění bude realizováno v průběhu září a listopadu 2008. 

10.5 Obecní úřad (střecha nad zídkou ke Stárkovi, malba úřadu, zakrytí kanálů) 
Dle sdělení místostarosty obce by měla být stavba stříšky nad kamennou zdí u obecního úřadu 
zahájena do konce srpna 2008. 
 

10.6 Přístavba hasičské garáže ke garáži autobusů 
Starosta obce informoval ZO a stavu prací na zajištění stavebního povolení, které bude realizováno 
veřejnoprávní smlouvou. V tomto týdnu byly zajištěny veškeré vyjádření subjektů dotčených stavbou 
a v následujícím týdnu bude zahájeno řízení. ZO se pěti hlasy usneslo, že bude preferována možnost 
realizovat přístavbu svépomocí. 

 
Drahonín 15.8.2008 

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

 

Jiří Kotas – ověřovatel zápisu 
 



 
Prezenční listina: čtvrtek 14.8.2008 
 
Ing. Pavel Kocůr – starosta obce 

Kamil Rous – místostarosta obce 

Ing. František Lukášek 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Jiří Krábek 

 


