Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Drahonín
ze schůze zvoleného Obecního zastupitelstva konané dne 6.3.2018

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce:

1.

Zahájení a schválení programu schůze, schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta seznámil zastupitele s programem schůze. Ověřovatelé byli navrženi ing. Michal Lukášek a Petr
Kořínek. Zapisovatelkou Silva Krábková.
ZO 5 hlasy schválilo program schůze, ověřovatele zápisu a zapisovatele.

2.

Schválení rozpočtového opatření č.8/2017 ze dne 31.12.2017
ZO 5 hlasy schválilo rozp. opatření č. 8/2017, RO je součástí tohoto zápisu.

3.
Schválení smlouvy č. UZSVM/BZR/4328/2017-BZRM s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, týkající se převodu pozemků parc. č. 1498/19, 1498/20, 1498/29, 1498/36,
1498/37 a 1498/38 v k. ú. Drahonín do vlastnictví obce, včetně schválení podmínek uvedených v čl.
IV. této smlouvy
Starosta již na minulé schůzi seznámil zastupitele, že nám byla schválena Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových naše žádost o bezúplatný převod pozemků, na kterých leží cesta
k Šafr.mlýnu. Jedná se o 6 parcel výše uvedených. Starosta požádal zastupitelstvo, aby se se smlouvou
řádně seznámili a doporučil její schválení včetně schválení podmínek uvedených v čl. IV. této smlouvy.
ZO 5 hlasy schválilo smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/4328/2017-BZRM, týkající se převodu pozemků parc.
č. 1498/19, 1498/20, 1498/29, 1498/36, 1498/37 a 1498/38 v obci a k. ú. Drahonín, z vlastnictví ČR s
příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví obce Drahonín, a to včetně omezujících
podmínek uvedených v Čl. IV. smlouvy. Současně zastupitelstvo pověřuje starostu smlouvu
podepsat.
4.
Odpověď na žádost MŽP o zahájení správního řízení o stanovení průzkumného území pro
zvláštní zásahy do zemské kůry Kraví hora I
Zastupitelé se dohodli, že je třeba požádat MŽP ČR o přerušení řízení, neboť zatím nebyly obci
předloženy ani výsledky minulých průzkumů, žádost neobsahovala žádné podklady k řízení pouze
situační mapu území Kraví hora I, a zatím ani není jasné, zda se bude průzkum týkat všech sedmi či devíti
lokalit, nebo jen Kraví hory I. Proto zastupitelstvo doporučuje vydat nesouhlasné stanovisko k žádosti a
pověřuje starostu poslat MŽP naše připomínky a stanovisko písemně dopisem.
ZO 5 hlasy vzalo žádost MŽP na vědomí a pověřuje starostu poslat na MŽP dopis s žádostí o
přerušení řízení a s našimi připomínkami.
5.

Pohledávka za kovový odpad u f. ALFA SCRAP s.r.o. ( firma v insolvenčním řízení)

Starosta seznámil ZO s tím, že máme od roku 2014 nedobytnou pohledávku za kovový odpad ve
výši 6046,- Kč. Firma ALFA SCRAP s.r.o. skončila v konkurzu. Náklady na vymáhání pohledávky by
převýšily případný příjem z vydobyté pohledávky.
ZO 5 hlasy souhlasí s vyřazením pohledávky firmy ALFASCRAP, s.r.o. ve výši 6 046,- Kč,
která byla splatná dne 21. 10. 2014
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6.

Diskuze

Podána žádost o dotaci z PRV JMK
Obec podala žádost o dotaci na zabezpečení a opravu budovy OÚ Drahonín. Jedná se především o
výměnu vstupních dveří, zabezpečovací elektronický systém a celkovou opravu fasády včetně zateplení u
vstupu do úřadu a zbytku staré části budovy úřadu, tzn. hlavně archivu. Současně i opravit kde je
zapotřebí novou fasádu, provést nátěry, podbití a kontrola celkového vnějšího pláště budovy. Součástí
projektu je i nákup zamykacích skříní na dokumenty, což souvisí s ochranou osobních údajů a GDPR.
Doufáme, že bude naší žádosti vyhověno.
ZO 5 hlasy vzalo zprávu na vědomí.

Jiří Kotas

Jitka Plevová

starosta obce

místostarosta obce

Zápis z jednání zapsán dne 6.3.2018
Vyvěšeno na úřední desce: 9.3.2018
Sejmuto z úřední desky:

24.3.2018
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