Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 16.listopadu 2010.
Zahájení: 18.00 hod.
Ukončení: 20:15 hod.
Přítomni: p. Mahr, p.Krejčí, p.Mrzena, Ing. Fialová, p. Pejša, p. Tupý, p. Svačinová
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu: Ing. Fialová,p. Tupý
Zapsal: p. Krejčí
Program:
l.) Schválení programu a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.) Kontrola Ustavujícího zápisu
3.) Odměna bývalého starosty
4.) Rozpočtové opatření č. III. a IV.
5.) Určení zástupce do svazku Mikroregionu Táborská
6.) Otevření jednání o smlouvách s fa Manage Consult - v zastoupení Ing. V. Prinke
a Bezpečnostní službou „IVA" s.r.o.
7.) Příprava na rozpočet 2011
8.) Volba členů komisí
9.) Odměny starosty a členů zastupitelstva
10.) Kasárenský areál
11.) Inventury
12.) Různé
13.) Usnesení a závěr
Ad 1) Po provedené kontrole z Ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva byla omluvena
p. Svačinová Jana do 19.00 hod. Starosta přivítal všechny přítomné, předložil navržený
program a nechal o něm hlasovat. Program jednání byl bez připomínek schválen
počtem 7 hlasy zastupitelstva. Zapisovatelem jednání byl určen p. Krejčí Roman,
ověřovatelem zápisu určena Ing. Fialová a p.Tupý.
Ad 2) Po provedené kontrole z Ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva byla omluvena
p. Svačinová Jana do 19.00 hod.
Ad 3) Zastupitelé přijali návrh na odměnu odstupujícího starosty a schválili její jednorázové
vyplacení.
Ad 4 ) Rozpočtové opatření č. III. a IV. bylo projednáno a zastupitelstvem takto schváleno.
Rozpočtová opatření jsou součástí tohoto zápisu.
Ad 5) Mikroregion Táborsko - po projednání byl do tohoto svazku, jako zástupce obce
navržen p. Krejčí Roman. Zastupitelé souhlasí počtem 7 hlasů.
Ad 6) Smlouvy - informaci starosty o znovu otevření smluv o podmínkách provozu s firmou
Manage Consult a Bezpečnostní službou „IVA" - Zastupitelé počtem 7 hlasy souhlasí.
Ad 7) Rozpočet 2011 - Ing. Fialová se členy finanční komise byla pověřena vypracováním
zprávy pro sestavení rozpočtu 2011. Bude čerpat z materiálů za poslední 3 roky zpět.
Zprávu předloží do 15.12.2010. Souhlasí všech 7 členů zastupitelstva.

Ad 8) Složení komisí a výborů : - Životní prostředí - předseda - Jiří Tupý
člen - Pavel Adam, Josef Šonka
Děti a mládež - předseda - Miloslav Pejša
člen - Věra Šedivá, Jana Žákova
Finanční výbor - předseda - Ing. Květa Fialová
člen - Ing. Radka Schneiderová,
Mgr. Zdeněk Trska
Kontrolní výbor - předseda - Mgr. Pavel Mrzena
člen - Václav Klicman, Vlastimil
Mynařík
Q
Kulturní komise - předseda - Jana Svačinová
člen - Jitka Posingerová, Miroslav
Martínek, Markéta Martínková,
Marcela Bočanova
Ad 9) Odměny členů nového zastupitelstva zůstávají ve stejné výši, jako měli odstupující
zastupitelé v roce 2010. Souhlasí všech 7 členů zastupitelstva.
Ad 10)"Kasárenský areál - starosta informoval o stávající situaci kasáren. Nechal na
posouzení zastupitelů, zda areál ponechat nadále pro potřeby obce či zvážit prodej
těchto nemovitostí.
Ad 11) Inventurní komise - pro provedení inventarizace majetku byla vytvořena inventurní
komise ve složení - Finance a DKP - Ing. Fialová, Ing. Schneiderová, p.Bočanova
- ostatní DHM - p. Krejčí, p.Klicman, Ing.Prinke
Ad 12) Různé - a) pokračovat v jednání s fa TRUC s.r.o. o vymáhání dluhu vůči obci
b) vstoupit dojednání ohledně směny pozemků v katastrech obce
Ad 13) Usnesení zjednání:

s

Zapsal: Krejčí Roman

Starosta obce

Ověřil: Ing. Fialová Květa,Tupý Jiří

USNESENI 9/2010
Zastupitelé obce se na svém jednání konané dne 16.listopadu 2010 usnesli na těchto
bodech jednání:
1.) Zastupitelstvo schvaluje počtem 7 hlasů, odměnu odstupujícímu starostovi vyplatit
jednorázově.
2.) Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje odměny členů zastupitelstva obce k 1.
11.2010 ponechat ve stejné výši, která byla schválena odstupujícím členům
zastupitelstva pro rok 2010
3.) Zastupitelstvo obce počtem 7 hlasů schvaluje rozpočtové změny č. III. a IV.
4.) Zástupce do Svazku Mikroregion Táborsko byl jmenován p. Roman Krejčí.
Zastupitelé počtem 7 hlasů souhlasí.
5.) Zastupitelstvo obce bere na vědomí otevření jednání s fa Manage Consult s.r.o. a fa
SBS „IVA"s.r.o..
6.) Zastupitelstvo obce odvolává počtem 7 hlasů z finančního výboru p. Václava
Klicmana.
7.) Zastupitelstvo obce schvaluje počtem 7 hlasů do finančního výboru p.Mgr. Zdenka
Trsku.
8.) Zastupitelstvo obce schvaluje počtem 7 hlasů členy do výborů a komisí v obci takto:
- Finanční výbor - člen
- Ing. Radka Schneiderová, Mgr. Zdeněk Trska
- Kontrolní výbor - člen

- Václav Klicman, Vlastimil Mynařík

- Komise životního prostředí - člen

- Pavel Adam, Josef Šonka

- Komise pro děti a mládež - člen

- Věra Šedivá, Jana Žákova

- Komise kulturní -

člen

- Jitka Pósingerová, Miroslav Martínek,
Markéta Martínková, Marcela Bočanova

tarosta obce

Zapsal: Krejčí/Ř.

Ověřil: Tupý J., Ing. Fialová K.

