file_0.jpg


file_1.wmf


Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Drahonín 
                                                       dne 24.6.2011      
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1.                Zahájení a schválení programu schůze a schválení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhuje doplnit program schůze o 3 body- schválení záměru odprodat MS část obecního pozemku,schválení záměru odkoupit část cesty od pana Vyžrálka,projednání provozu koupaliště.     Ověřovateli zápisu byli navrženi ing. František Lukášek a Libuše Bednářová
           ZO sedmi hlasy schválilo ověřovatele zápisu a doplněný  program schůze.

 Schválení rozpočtového opatření č. 2 na rok 2011    
           ZO sedmi hlasy schválilo rozpočtové opatření č.2 na rok 2011  

 Projednání výstavby obecní studny v areálu koupaliště. 
Cenovou nabídku z 15.6.2011 poslala firma Jihlavská vrtná s.r.o. za cenu 53 800,- bez DPH, vrt 50 m při ceně 850,-/m,ostatní náklady jsou na geologickou službu.
Druhá cenová nabídka z 16.6.2011 byla od firmy ENVIREX s.r.o. za cenu 53 000,- bez DPH vrt 50 m při ceně 800,-/m, ostatní náklady jsou na zkoušky, rozbory a zprávy.
         ZO šesti hlasy vybralo pro tyto práce firmu ENVIREX. Jeden hlas byl pro firmu Jihlavská          
       vrtná s.r.o.  

  Schválení odprodeje pozemku Mysliveckému sdružení Drahonín část obecního pozemku. 
Parcela 1006/13, 380 m2 za cenu 20,-Kč za m2.
       ZO  sedmi hlasy schválilo prodej pozemku Mysliveckému sdružení část obecního pozemku
       p.č. 1006/13, 380 m2 za cenu 20,- Kč za m2

Schválení záměru odkoupit část cesty od pana Vyžrálka 
Parcela 1062/1 a 1122/6 celkem 268 m 2 za cenu 20,- Kč za m2
  ZO sedmi hlasy schválilo záměr odkoupit část cesty za cenu 20,- Kč za m2.


Projednání vstupu na obecní pozemek u požární nádrže
Bylo navrženo, aby občané Drahonína a členi hasičského sdružení Drahonín měli vstup zdarma. Poplatek za osobu dospělý 30,- Kč,  děti do 6 let zdarma.   

       ZO sedmi hlasy schválilo ceny za vstup na obecní pozemek u požární nádrže   

 
Diskuse
Starosta předložil zastupitelům návrhy na mříže ke kapličce.
Starosta seznámil zastupitele, že Mikroregion Pernštejn bude vydávat kalendář na rok 2012,Starosta
navrhl, aby obec vzala kalendáře pro občany Drahonína.  
 
         


                                             Jiří Kotas                                Jitka Plevová
                                            Starosta obce                            místostarosta obce  

