Zápis a usnesení č. 10/2011
z jednání Zastupitelstva obce Drhovíce, konané dne 25. října 2011.
Zahájení: 18.00 hod.

Ukončení: hod. 20.45 hod

Přítomni: Mahr Zdeněk, Krejčí Roman, Ing. Květa Fialová, Mgr. Mrzena Pavel, Pejša
Miloslav, Dis., Bc. Jana Svačinová.
Jiří Tupý - omluven
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu: Krejčí Roman, Pejša Miloslav, Dis.
Zapsal: Mgr. Mrzena Pavel
Program:
1. Schválení programu a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Informace starosty o smlouvách
4. Informace o elektronickém hlasování na zadání zakázky
5. Projednání prodeje objektu 40 v areálu kasáren
6. Rozpočtová změna č. III
7. Různé
8. Usnesení a závěr
Adl) Schůzi zahájil starosta, přivítal všechny pntomné, určil zapisovatele p. Mgr. Pavla
Mrzenu a ověřovatelé zápisu Roman Krejčího a Miloslava Pejšu, Dis.
Ad2) Kontrola usnesení z minulé schůze.
Ad3) Starosta informoval přítomné o smlouvách, které obec uzavřela, dále o jednáních, která
vedl s dalšími subjekty. Nechal dále hlasovat o připravovaném dodatku ke smlouvě
s panem Štěchem, který požádal o přesunutí poslední splátky dluhu na měsíc duben
roku 2012. Všech 6 přítomných členů zastupitelstva tuto možnost odsouhlasilo.
USNESENÍ: Zastupitelstvo 6 hlasy schvaluje přesunutí poslední splátky pana Štěcha do
konce dubna roku 2012 a pověřuje starostu podepsání dodatku ke smlouvě.
Ad4) Starosta přítomné seznámil s tím, že proběhlo elektrotechnické hlasování o výběru firmy
na provedení stavby, zadání zakázky - vrtané studny, před hasičskou klubovnou v obci
Drhovice. Zastupitelé hlasovali pro nabídku firmy Hydrozdroj, které stavbu
zrealizovala.
USNESENÍ: Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo, elektronickým hlasováním zadání zakázky vrtaná studna „u Pipiny" firmy Hydrozdroj a pověřilo starostu k podepsání
smlouvy.

Ad5) Dále starosta přítomné seznámil s obsahem připravované smlouvy o odkoupení
nemovitosti 040 v areálu kasáren a to firmou WOOD FACTORY CB s.r.o. Poté starosta
požádal přítomné zastupitele o souhlas k jednání o této smlouvě s tím, že konečné znění
bude předloženo před podpisem ke schválení zastupitelstvu obce.
Ad6) Rozpočtové změny - včetně návrhu o schválení rozšíření rozpočtové změny o bod č. IV.
Starosta požádal přítomné zastupitele o dodatečné schválení rozpočtové změny pod
bodem č.III.
USNESENÍ: Zastupitelstvo v počtu 6 hlasů tuto rozpočtovou změnu č. III schválenou
starostou v měsíci září 2011 odsouhlasilo.
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou č.
IV.
USNESENÍ: Zastupitelstvo v počtu 6 hlasů tuto změnu schválilo.
Ad7) Ostatní - připomínka k urgenci žádosti o rekultivaci Pilského potoka v obci připomínku směřoval Lesy ČR - LS Tábor.

Starosta obce

Zapsal: Mgr. Mrzena

Oveřtí: p. Krejčí, Pejša, Dis.

