Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Drahonín
ze schůze zvoleného Obecnítro zastupitelstva konané dne 12.11.2020

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce:

1.

zahúienía schvdlení programu schůze, schválení ověřovatelů zúpisu a zapisovatele

Ověřovatelé byli navrženi Dana Martinková a Kamil Rous. Zapisovatelkou Jitka Plevová.
ZO 5 hlasy schválilo program schůze, ověřovatele zápisu a zapisovatele.

)

s c hv ú lení rozoo čtového
5/2020 ze dne 7.8.2020
5 hlasy schválilo RO 5/2020 ze dne 7.8.2020

ZO

3.

pokračováníprací spoiených s kolaudací místníobvtné komunikace

Starosta seznámil zastupitele, že objednal dopravní znaěky, ty už jsou zabetonované a celkový stav včetně
dopravních značek je již zaméřen v geometrickém plánu. Michal Lukášek tedy navrhuje požádat už nyní
o kolaudačnísouhlas a poslat žádost datovou služnou včetně geom. plánu.
ZO 5 hlasy vzalo zprávu na vědomí a pověřuje starostu obce požádat o kolaudační souhlas MÚ

Tišnov.

4.

znrdva z akce oDrava střechv nřístřešku v letním kulturním aredlu a oDrava ieviště

Starosta informuje zastupitele, že akceje téměř před dokončením.Je dokončena oplava jeviště, stěny
opraveny zednicky a r,ymalováno, také byly zakoupeny nové venkovní dveře místo nynějších
provizorních vnitřních, které již byly hodně poškozené.Brigádnicky byla naŤezána vazba a instalována
Františkem Rousem. Nyní chybí ještě instalace plechové krYiny. Již najaře bylo učiněno poptávkové
Ťízeníavybrána firma Francálek zKozlova u Jihlaly, který vokolí již realizoval2 podobné střechy za
poslední rok. Nabídl nejlepšícenu i termín rcalizace. Nyní je přichystána smlouva o dílo na pokrytí 160
m2 střechy spolu s instalací nových okapů. Současně je domluvena i likvidace stávajícíkryiny. Celková
cena díla je I22 tis. bez DPH. Akce je pliánována na220 tis.Kč. Dotace JMK 105 tis. Kě.

ZO 5

hlasy vzalo zprávu na vědomí a pověřuje starostu obce podepsat Smlouvu o dílo s panem
Francálkem a realizovat tak akci co nejdříve.

5.

Diskuze
parkoviště na horním konci Drahonína
Kamil Rous navrhuje opravu homího parkoviště, až budou všechny parcely na KÚ převedeny na
Obec Drahonín. Líbilo by se mu, kdyby parkoviště bylo nově ze zántkové dlažby. Místostarostka říká, že
pokud bude parkoviště v majetku obce, tak je možnéžádatnaopravu parkoviště i dotace, Záleži ale na to,
jak budou vypsány, protože např. při opravě komunikací nesměl bl,t měněn povrch komunikace. Takže
jestliže byla z asfaltu, tak opravovaný povrch musel být opět z asfaltu. Zámková ďIažba by v tomto
případě užbylabrénajakojiná stavba bez nároku na dotace. Záleži tedy na tom, jak budou dotace
lypsány. V současné době, ale ještě parcely není majetkem obce, takže není možno podat žádost.
Navíc některé tituly počítalys nejmenším projektem např. 500 tis. Kč. Uvidíme navíc, jaké tituly vypíše
MAS Zubři země, tam by měly jít realizovat i menšíprojekty.

ZO 5 hlasy vza|o zprávu na vědomí a navrhuje hlídat dostupné dotačnítituly.
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Kotas

Jitka Plevová
místostarosta obce

starosta obce
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