Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 28. února 2012.
Zahájení: 18.00 hod.

Ukončení: hod. 20.30 hod

Přítomni: Mahr Zdeněk, Krejčí Roman, Mgr. Mrzena Pavel, Pejša Miloslav, Dis., Bc. Jana
Svačinová, František Vršek, Václav Klicman.
Omluven:
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu: p. Miloslav Pejša, Dis., Bc. Jana Svačinová
Zapsal: Mgr. Mrzena Pavel
Program:
l .Schválení programu a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Složení slibu zastupitele
3. Revokace usnesení č. 9/2011, bodu 6
4. Informace starosty o smlouvách
5. Rozdělní zisku
6. Schválení prodejní ceny za m2 obecních pozemků pro občany Drhovic
7. Různé
8. Usnesení a závěr
Adl) Schůzi zahájil starosta, přivítal všechny přítomné a určil jako zapisovatele p. Mgr. Pavla
Mrzenu a ověřovatelé zápisu Miloslava Pejšu, Dis. a Bc. Janu Svačinovou.
Ad2) Na základě odstoupení paní ing. Fialovou složil slavnostní slib nový zastupitel pan
Václav Klicman.
Starosta se vyjádřil také k věci zasílání anonymních dopisů bývalé zastupitelce obce
Drhovice paní ing. Fialové s tím, že k celé věci zaujal stanovisko znechucení a
jednoznačně tyto dopisy odsoudil jak za svojí osobu, tak za všechny zastupitele obce.
Ad3) Starosta navrhl revokaci v bodu č. 6 usnesení č. 9/2011, na záměnu ve výroku
„zastupitelstvu bude předloženo ke schválení", který se ruší a nahrazuje se slovy „dány
na vědomí".
USNESENÍ:

Zastupitelé 7 hlasy souhlasí.

Ad4) Starosta informoval přítomné o připravovaných smlouvách o pronájmu nemovitosti,
v areálu kasáren k dalšímu podnikání a dále o připravovaných smlouvách se subjekty o
podílení se na financování hlídání objektů v areálu kasáren.

Ad5) Rozdělení zisku - zde starosta podal návrh na převedení, přeúčtování zisku ve
schvalovacím řízení účet č. 402 na účet č. 403 na rozdělený zisk. Tento návrh byl všemi
přítomnými zastupiteli v počtu 7 hlasů schválen.
USNESENÍ:

Zastupitelé 7 hlasy souhlasí s navrženým postupem starosty.

Ad6) Padl návrh na schválení prodejní ceny za m2 obecních pozemků pro občany Drhovic
v případech, kdy občané budou mít zájem odkoupit části pozemků, kde došlo ke zjištění
rozdílu ve výměře. Starosta sdělil, že celou věc konzultoval se znalci z příslušného
oboru, z důvodu objektivnosti prodeje za cenu v místě obvyklou. Podal návrh na cenu
50,-Kč za m2.
USNESENÍ:

Zastupitelé 7 hlasy souhlasí s navrženým návrhem starosty.

Ad7) Různé - starosta seznámil přítomné, jak bude postupovat v případě tombol z kulturních
akcí pořádaných v obci odvod, který jsou pořadatelé povinni odvést obci jim bude
vrácen, jako dotace na činnost.
USNESENÍ:

Zastupitelé 7 hlasy souhlasí s navrženým postupem starosty.

Pan Mynařík se dotázal na již v minulosti vznesený požadavek na umístění dopravní
značky v obci, konkrétně značku průjezd zakázán a dále jmenovaný vznesl požadavek
na možnost zpevnění komunikace u hřbitova, z důvodu parkování vozidel při jeho
návštěvě.
Ad8) Usnesení a závěr
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sal: Mgr. Pavel Mrzena

Starosta obce
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Ověřil: Mrtoslav Pejša, Dis., Bc. Jana Svačinová

