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Čas zahájení: 19:30 
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, schválení programu schůze a schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce navrhnul doplnit program schůze o projednání smlouvy o úvěru mezi Dobrovolným svazkem 
obcí Pernštejn a Městysem Nedvědice a s tím související schválení „Ručitelského prohlášení“. 
 

ZO schválilo všemi hlasy doplnění programu jednání. 
 

2. Schválení zadání územního plánu obce Drahonín 
Starosta obce informoval ZO, že po konzultaci s pracovníky Městského úřadu v Tišnově odboru územního 
plánování je nutné schválit zadání územně plánovací dokumentace až po svěšení z úřední desky a zajištění 
stanovisek orgánů státní správy. 
ZO se sedmi hlasy schválilo zadání územně plánovací dokumentace obce Drahonín. 
 

3. Schválení příspěvku ZŠ Olší na nákup vybavení do tělocvičny 
Starosta obce seznámil ZO s dopisem ředitelky ZŠ Olší PhDr. Mgr. Lenka Bučková, ve kterém je obec 
Drahonín požádána o příspěvek na nákup sportovního vybavení do tělocvičny ZŠ Olší. Text dopisu je 
přílohou tohoto zápisu. Starosta obce dále ZO informoval, že záměrem ZŠ Olší je věnovat sportovní 
vybavení svým žákům jako dárek k vánocům v roce 2008. 
 

ZO se sedmi hlasy usneslo, že daruje ZŠ Olší příspěvek v roce 2008 na nákup sportovního zařízení ve výši 
3.000 Kč. ZO pověřilo Hanu Rousovou, aby připravila smlouvu o poskytnutí příspěvku. 
 
4. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2008 
Na základě návrhu účetní obce Hany Rousové hlasovalo ZO o rozpočtovém opatření č. 4/2008, které 
zohledňuje příspěvek obce ZŠ Olší. Kopie rozpočtového opatření je přílohou tohoto zápisu. 
 

ZO se sedmi hlasy usneslo, že daruje ZŠ Olší příspěvek na nákup sportovního zařízení ve výši 3.000 Kč. 
 

5. Dobrovolný svazek obcí Pernštejn – dotace na podporu turistického ruchu „Vyjeďte si k nám!“ 
Starosta obce informoval ZO o skutečnosti, že byla Svazku Pernštejn přidělena dotace z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod ve výši 4.344.563,- Kč, tj. 92,5% na podporu turistického ruchu 
prostřednictvím projektu „Vyjeďte si k nám!“. Zbylý podíl přispějí jednotlivé obce svazku. Výše podílu 
přímo úměrně odpovídá podílu počtu obyvatel konkrétní obce k celkovému počtu obyvatel svazku obcí. 
Podíl na pokrytí vlastních zdrojů bude u obce Drahonín činit 11.516 Kč. Dále je nutno počítat s výdaji na 
pokrytí úroků z meziúvěru prostřednictvím úvěru, který bude svazku poskytnut Městysem Nedvědice. 
Městys Nedvědice svou nabídkou reagoval na zvýšení úrokové míry ze strany České spořitelny na úroveň 
4,7% a na výši poplatků za zřízení úvěru. Úvěr od Městyse Nedvědice bude úročen úrokovou mírou 4,0 % a 
nebudou placeny žádné poplatky za zřízení úvěru. Meziúvěr je nezbytný, protože financování akce je 
realizováno ex-post, tzn. že je nezbytné nejdříve realizovat záměry projektu a teprve následně dojde 
k proplacení faktur. 
Starosta obce následně ZO seznámil s textem Smlouvy o úvěru mezi Dobrovolným svazkem obcí Pernštejn a 
Městysem Nedvědice. Starosta obce dále seznámil ZO s textem Ručitelského prohlášení obce Drahonín, 
kterým se zavazuje, že v případě prodloužení proplacení ze strany administrátora dotačního programu za 
datum 30.9.2010, resp. v případě že Městys Nedvědice bude nutně potřebovat své finanční prostředky vrátit, 
poskytne obec Drahonín Dobrovolnému svazku obcí příspěvek na pokrytí mezi úvěru ve výši 117.680,- Kč 
ZO se sedmi hlasy usneslo, že akceptuje jak Smlouvu o úvěru, tak i text Ručitelského prohlášení. 



Jednání zastupitelstva obce Drahonín  
dne 6.11.2008 

 

2 

 
6. Diskuze 

Starosta obce informoval ZO, že byla podepsána Kupní smlouva s Jiřím Jandou z Tišnova za účelem odkupu 
stavebních pozemků. 
 

Starosta obce informoval ZO a zejména členy Kontrolního výboru, že by měla být zkontrolována vzdušná 
strana hráze vodní nádrže pod myslivnou, kam kdosi navezl hlínu z výkopů. Starosta obce zastává názor, že 
nezbytné takovéto chování sledovat a neprodleně reagovat, tak aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
prostranství, resp. ohrožování vodních děl, ale i jiných staveb. 
 
Starosta obce informoval ZO, že rozeslal občanům obce eml se záměrem konat v obci „Historické kavárny“, 
které by se konaly v obecní knihovně cca 3 – 4 do roka na konkrétní témata. S ohledem na tuto skutečnost 
by bylo dobré svolat Kulturní výbor a naplánovat termín první schůzky. 
 
Drahonín 6.11.2008 

 
        Ing. Pavel Kocůr – starosta obce 
 

Kamil Rous – ověřovatel zápisu 

 

Jiří Kotas – ověřovatel zápisu 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Žádost ZŠ Olší o finanční příspěvek na nákup sportovního vybavení 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2008 

4. Text Smlouvy o úvěru mezi Dobrovolným svazkem obcí Pernštejn a Městysem Nedvědice 

5. Text Ručitelského prohlášení obce Drahonín 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce: 7.11.2008 
 
Sejmuto z úřední desky:  
 
 



 
Prezenční listina: čtvrtek 6.11.2008 
 
Ing. Pavel Kocůr – starosta obce 

Kamil Rous – místostarosta obce 

Ing. František Lukášek 

Luboš Pleva 

Jiří Kotas 

Jiří Krábek 

Miloš Réman 


