Zápis č.16
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Drhovice dne 7.října 2010.
Zahájení: 16.00 hod.
Ukončení: 18:45 hod.
Přítomni: p.Vršek,Vacka, Šonka, Šváb, Krejčí, Bočanová
Omluven: O
Účast občanů: 2
Ověřovatel zápisu: Bočanová, Šváb
Přizván: Mgr. Tibor Stano
Program:
1.) Kauza TRUC s.r.o. – Mgr. Stano
2.) Rozpočtová změna II.
3.) Žádost p. Miškovče a p. Klůfy
4.) Diskuze
5.) Závěr
Zahájení provedl starosta obce, kdy přivítal všechny přítomné a seznámil je
s programem jednání. Program jednání byl počtem 6 hlasů schválen.
Ad 1.) Kauza TRUC s.r.o. – starosta seznámil s důvodovou zprávou týkající se firmy TRUC
s.r.o.. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zadat vypracování znaleckého posudku za účelem
zjištění výše bezdůvodného obohacení, vyplývající z neplatné nájemní smlouvy ze dne
20.10.2005 uzavřené mezi obcí a fa TRUC s.r.o., škody způsobené na kotelně – budově č. 60
a výší investic vložených společností TRUC s.r.o. do budovy č. 022 v areálu bývalých
kasáren v obci Drhovice.
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce do tří měsíců předložit tento posudek společně s tímto
materiálem zastupitelstvu k novému projednání.
Ad 2.) Rozpočtová změna č. II – p. Bočanová předložila zpracovanou rozpočtovou změnu –
viz příloha změny. Zastupitelstvo tuto změnu počtem 6 hlasů odsouhlasilo.
Ad 3.) Žádost p. Miškovče a p. Klůfy – žádost se týká odprodeje budovy evid.č.59 s čp.80.
Obecní zastupitelé vzhledem ke konci volebního období, nechají žádost posoudit nově
zvolenému zastupitelstvu.
Ad 4.) Diskuze - p.Krejčí vznesl dotaz na panely v kasárnách. Starosta odpověděl věcně –
část panelů byla řádně prodána, některé byly použity na chodník obce a zpevnění v rámci
objektů v areálu kasáren.
Ad 5.) Závěr – starosta p. Vršek poděkoval všem členům obecního zastupitelstva za činnost
pro obec během volebního období a popřál, aby se obci v dalších letech dařilo a všem hodně
zdraví.
_________________________
Starosta obce
______________________

____________________________

Zapsal: Šonka J.

Ověřil: Bočanová, Šváb

USNESENÍ 7/2010
Z jednání obecního zastupitelstva obce Drhovice dne 7. října 2010.

1.) Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zadat vypracování znaleckého posudku za
účelem zjištění výše bezdůvodného obohacení, vyplývající z neplatné nájemní
smlouvy ze dne 20.10.2005 uzavřené mezi obcí a fa TRUC s.r.o., škody způsobené na
kotelně – budově č. 60 a výší investic vložených společností TRUC s.r.o. do budovy č.
022 v areálu bývalých kasáren v obci Drhovice.
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce do tří měsíců předložit tento posudek společně
s tímto materiálem zastupitelstvu k novému projednání.

2.) Rozpočtová změna II – s předloženou změnou zastupitelé počtem 6 hlasů souhlasí.

3.) Žádost p. Miškovče a p. Klůfy – zastupitelé žádost na odkup bývalé kuchyně
ponechají na nově vzniklém zastupitelstvu.

__________________
Starosta obce

__________________
Zapsal: Šonka J.

______________________
Ověřil: Šváb, Bočanová

