Zápis č. 12
Ze zasedání Zastupitelstva obce Drhovice dne 14. prosince 2009.
Přítomni: p.Vršek, Šváb, Krejčí, Bočanová
Omluven: p. Šonka, Vacka
Hosté: Ing. Prinke
Ověřovatelé: Šváb, Krejčí
Začátek: 17.00 hod.

Ukončení: 19.45 hod.

Program:
1.) Rozpočtové provizorium
2.) Smlouva o věcném břemeni
3.) Jmenování inventurní komise
4.) Rozpočtové změny č. IV.
5.) Splacení faktury VAK – revitalizace vodovodního řádu v kasárnách
6.) Práce výborů – komisí
7.) Seniorský dům
8.) Kasárenský areál
Starosta přivítal přítomné, seznámil s programem dnešního jednání a nechal hlasovat o
tomto programu.
S návrhem programu souhlasili všichni 4 zastupitelé.
Ad 1)
Rozpočtové provizorium – protože ještě nebyl schválen rozpočet na rok 2010,
navrhl starosta do řádného schválení nového rozpočtu postupovat dle rozpočtového
provizoria, které bylo navrženo takto – obec použije max. 350 000,- Kč / měsíc na běžné
provozní výdaje a v případě, že bude uhrazen prodej objektů , který měl být již v tomto roce
uhrazen, 02-hasičárna, 04- stará kuchyně a 059 nová kuchyně, budou uhrazeny fakturované
částky za cyklostezku (1 435 186,60 Kč + penále), za rekonstrukci vody v kasárenském areálu
- (277 530,- Kč), daň z nemovitosti za předchozí roky – (357 000,- Kč), faktura za opravu
kanalizace fa Hora – ( 752 525,- Kč).
Zastupitelé počtem 4 hlasů souhlasili.

Ad 2)
Smlouva na zřízení věcného břemene mezi obcí a E-on pro účely zřízení a
provozování distribuční soustavy – stavba Drhovice, kNN, p.Dušek a Kotaška.
Zastupitelé neměli námitek a počtem 4 hlasů souhlasí.

Ad 3) )
Jmenování inventurní komise – pro provedení inventarizace majetku za rok 2009
byla jmenována komise v tomto složení – předseda komise – p. Vacka, a členové p. Šváb a
Ing. Prinke.

Ad 4)
Rozpočtové změny č. IV. – s připraveným návrhem změn seznámila zastupitele p.
Bočanová. Tento návrh bude součástí tohoto zápisu. Zastupitelé počtem 4 hlasů souhlasili.

Ad 5)
Faktura fa VAK – jedná se o fakturu na provedení prací souvisejících s opravou
vodovodu v objektu kasáren v celkové výši 1 077 530,- Kč. Z této částky bude hrazeno
800 000,- Kč z dotace od MMR kde je otevřený účet a zbylých 277 530,- Kč uhradí obec ze
svých prostředků.
Zastupitelé počtem 4 hlasů souhlasí.

Ad 6)
Práce výborů – komisí.
Starosta předal pokyny, které každý předseda a jeho komise či výbor musí plnit a pravidelně
podávat informace.

Ad 7)
Seniorský dům – po seznámení se se skutečností stavu a jednáními, které již proběhly
souhlasí s pokračováním realizace projektu 3 hlasy zastupitelů. Pro pozastavení jednání
byl 1 hlas.

Ad 8)
Kasárenský areál – firma PKF Enviro,s.r.o. má zájem o koupi objektů 035 a 006.
Tyto objekty jsou ve velmi zchátralém stavu. Prodejní cena bude určena ve výši odhadu.
Zastupitelé počtem 4 hlasů souhlasí.

__________________
Starosta obce

___________________
Zapsala: Bočanová

___________________________
Ověřil: Krejčí,
Šváb

