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Čas zahájení: 19:15 
Čas ukončení: 22:00 

Přítomni: Pleva, Réman, Kocůr, Rous, Krábek, Kotas, Lukášek 
Omluveni:  
Zapisovatel: Pavel Kocůr 
Ověřovatelé: Kamil Rous, Jiří Kotas 

Program jednání: 

1. Zahájení schůze a schválení ověřovatelů zápisu 
 

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

3. Zpráva o předběžném auditu obce 

Starosta obce informoval ZO o průběhu předběžného auditu. Konstatoval, že bude nutné zdokonalovat 
činnost kontrolního výboru a finančního výboru. 
 

4. Oslava 800-ti let od první zmínky o obci (čestná uznání, čestná občanství) 

ZO se sedmi hlasy usneslo, že udělí čestné občanství in memoriam Františkovi Šimkovi a Františkovi 
Šafránkovi za občanskou statečnost po roce 1948. 
 

ZO se sedmi hlasy usneslo, že udělí čestné uznání vítězi paralympijských her v Pekingu v lukostřelbě 
Davidovi Drahonínském za propagaci názvu obce na Paralympijských hrách v Pekingu 2008. 
 

ZO se šesti hlasy usneslo (jeden se zdržel), že udělí čestné uznání Františkovi Lukáškovi za mimořádné 
zásluhy o rozvoj obce. 
 

5. Schválení textu Kupní smlouvy s Jiřím Jandou (stavební parcely) 

ZO sedmi hlasy odsouhlasilo návrh kupní smlouvy na odkup pozemku na p.č.(PK) 1060/3 
o výměře  8.520 m2. od Jiřího Jandy z Tišnova za cenu 535 tis. Kč. Text smlouvy a kopie záměru obce 
koupit předmětný pozemek jsou přílohou tohoto zápisu z jednání zastupitelstva obce Drahonín. 
 

6. Vrácení dotace Jihomoravskému kraji na odkup zbylé části hospody a přilehlých pozemků 

z důvodu neakceptování nabídky obce současnými spolumajiteli 

Starosta obce informoval ZO, že paní Handlová ani pan Kolník nereagovali na cenovou nabídku obce ze dne 
29.8.2008 do 15.10.2008, tj. do termínu uvedeného v cenové nabídce jako termín nepřekročitelný. Starosta 
obce seznámil ZO s textem dopisu, kterým bude paní Handlové a panu Kolníkovi cenová nabídka 
vypovězena a zároveň budou spolumajitelé informováni o podmínkách společného užívání a údržby 
společného majetku. Ing. František Lukášek navrhnul odložit zaslání dopisu na pozdější dobu s tím, že 
osobně kontaktuje paní Handlovou a zjistí, zda-li skutečně odmítají odprodat svůj podíl. ZO pověřilo Ing. 
Františka Lukáška, aby do 9.11.2008 kontaktoval paní Handlovou. 
Návrh dopisu paní Handlové a panu Kolníkovi je přílohou tohoto zápisu. 
 

7. Návrh rozpočtu obce pro rok 2009 

Starosta obce informoval ZO, že byla zahájena příprava sestavení rozpočtu obce pro rok 2009. Vyzval 
jednotlivé ZO, aby si do následujícího jednání ZO připravili požadavky, resp. náměty pro tvorbu rozpočtu 
obce. Starosta obce dále informoval ZO, že preferuje schválení rozpočtu do konce roku 2008. 
 

8. Rozpočtové opatření č. 3 

Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 3, kterým dochází k přesunu mezi jednotlivými 
položkami, ale celkový součet příjmů a výdajů zůstává beze změny. 
ZO sedmi hlasy odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření č. 3 je přílohou tohoto zápisu. 
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9. Diskuze 

9.1 Starosta obce informoval ZO o telefonické žádosti ZŠ Olší o příspěvek na ZŠ Olší na nákup 
sportovních potřeb. ZO pověřilo Hanu Rousovou, aby zajistila konkrétní cenový požadavek od ZŠ 
Olší. 

9.2 Starosta obce seznámil ZO se smlouvou o dílo na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení pro akci „Obec Drahonín – ČOV a stoková síť“. Dokumentace bude zpracována projekční 
kanceláří PROVOD s.r.o. 
ZO šesti hlasy odsouhlasilo zadání zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení 
společnosti PROVOD s.r.o. za podmínek uvedených ve smlouvě. Ing. Pavel Kocůr se jako 
zaměstnanec společnosti PROVOD s.r.o. zdržel hlasování z důvodu možného střetu zájmu, na což 
upozornil ostatní členy ZO. Smlouva o dílo je přílohou tohoto zápisu. 
 

Drahonín 24.9.2008 

 
        Ing. Pavel Kocůr – starosta obce 
 

Kamil Rous – ověřovatel zápisu 

 

Jiří Kotas – ověřovatel zápisu 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 30.10.2008 

Svěšeno z úřední desky:  

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Smlouva o dílo s Jiřím Jandou – odkup stavebního pozemku 

3. Kopie záměru obce o koupit pozemek Jiřího Jandy 

4. Dopis paní Handlové a panu Kolníkové – odstoupení obce od cenové nabídky 

5. Rozpočtové opatření č. 3 

6. Smlouva o dílo se společností PROVOD s.r.o. 
 



 
Prezenční listina: pátek 24.10.2008 
 
Ing. Pavel Kocůr – starosta obce 

Kamil Rous – místostarosta obce 

Ing. František Lukášek 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Jiří Krábek 

Miloš Réman 


