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Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce: 

1.    Zahájení a schválení programu sch�ze, schválení ov��ovatel� zápisu a zapisovatele 

Starosta navrhuje doplnit program o �Schválení cestovních náhrad zastupitel�m. Ov��ovatelé byli 
navr�eni Franti�ek Ku�era a ing. Michal Luká�ek. Zapisovatelkou Jitka Plevová. 
      ZO 6  hlasy schválilo dopln�ný program sch�ze, ov��ovatele zápisu a zapisovatele. 

2.      Schválení rozpo�tového opat�ení �. 5/2018 ze dne 31.12.2018 

         ZO 6 hlasy schválilo RO �. 5/2018 ze dne 31.12.2018. 

V 18,10 p�i�el pan Ji�í Krábek.         

3.         Projednání �ádosti f. Pagonito, s.r.o. o zm�nu ÚP Drahonín      

            Firma Pagonito, s.r.o. po�ádala 25.9.2018 o zm�nu územního plánu. Spole�nost Pagonito,  
vydra�ila ve ve�ejné dra�b� pozemky uvedené na LV �. 394.
Zám�rem spole�nosti Pagonito, s.r.o. je rekultivace zmín�ných pozemk� a vybudování 
sportovního areálu � venkovní klubové st�elnice, spo�ívající v terénních úpravách schválených 
p�íslu�ným stavebním ú�adem a znalcem v oboru balistiky. Celá zm�na má být financována spole�ností Pagonito 
s.r.o.. 
            Prob�hla diskuze. Zastupitelstvo obce nechce po necelých 2 letech op�t m�nit územní plán, zastupitelé 
vyjád�ili mo�né obavy ze stavby a provozování st�elnice a nevidí p�ínos pro obec. Obavy nap�. z hluku.           

       ZO 5 hlasy neschválilo �ádost f. Pagonito s.r.o. o zm�nu ÚP Drahonín, 2 hlasy byly pro �ádost. 

V 19,15 ode�el pan Kamil Rous

    
 4. Schválení Pasportu místních komunikací 

       ZO  6  hlasy schválilo Pasport místních komunikací. 

5. Projednání dopisu od H.K.(Bezjaderná Vyso�ina) a P.P. (starosta Budi�ov) 

     Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem, kde se �ádá, aby zastupitelstvo obce Drahonín p�ijalo 
n�kolik usnesení týkajících se stanovení lokality pro hlubinné úlo�i�t� vyho�elého jaderného paliva. 
Toto je jejich návrh.
      
ZO se 6 hlasy usneslo, �e se bude �ídit anketou z roku 2018 a bude k otázce pr�zkum� a k výstavb�
úlo�i�t� zaujímat negativní postoj. 

6.       Informace o padaných �ádostech o dotaci v roce 2019 

Starosta seznámil zastupitele, �e jsme v únoru po�ádali o 3 dotace. Na ÚP jsme po�ádali o dotaci na 1 
pracovní místo na pracovníka ve�ejn� prosp��ných prací. U MMR jsme po�ádali na opravu oltá�e v kapli 
Krista Krále a u JMK jsme po�ádali na opravu �ekárny a p�ilehlého okolí kolem �ekárny. Je�t� máme 
v plánu po�ádat �EZ a máme rozjednáno, �e nám také p�isp�jí na revitalizaci prostranství u �ekárny. 

     ZO 6 hlasy vzalo zprávu o podaných �ádostech na v�domí. 




