Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 31. ledna 2012.
Zahájení: 18.00 hod.

Ukončení: hod. 20.30 hod

Přítomni: Mahr Zdeněk, Krejčí Roman, Ing. Květa Fialová, Mgr. Mrzena Pavel, Pejša
Miloslav, Dis., Bc. Jana Svačinová, František Vršek.
Omluven:
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu: p. Miloslav Pejša, Dis., ing. Květa Fialová
Zapsal: Mgr. Mrzena Pavel
Program:
l .Schválení programu a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Informace starosty o smlouvách
4. Rozdělní zisku
5. Schválení inventur
6. Různé
7. Usnesení a závěr
Adl) Schůzi zahájil starosta, přivítal všechny přítomné, určil zapisovatele p. Mgr. Pavla
Mrzenu a ověřovatelé zápisu Miloslava Pejšu, Dis., ing. Květu Fialovou.
Ad2) Kontrola usnesení z minulé schůze.
Ad3) Starosta informoval přítomné o připravované smlouvě o prodeji nemovitosti, v areálu
kasáren k dalšímu podnikání. Dále starosta uvedl, že došlo k jednání ve věci, demontáže
plechové krtiny nad přístřeškem v areálu kasáren, kde došlo k prodeji této plechové
krytiny do sběrných surovin za částku 20.000,-Kč. Tato částka bude obcí Drhovice
požadována zpět na firmě, která demontáž krytiny provedla.
Ad4) Rozdělení zisku - zde starosta podal návrh na odložení projednání rozdělení zisku na
další zasedání zastupitelstva z důvodu absence účetní obce paní Bočanové.
Ad5) Paní ing. Fialová dále přítomné občany seznámila s finální zprávou hlavní inventurní
komise obce. Komise dále podala návrh na účinné a efektivní vymáhání pohledávek ze
strany obce, zastoupené starostou obce.
USNESENÍ:

Zastupitelé 7 hlasy souhlasí s tím, že starosta podá zastupitelstvu obce
v měsíci březnu 2012 souhrnnou zprávu o postupu při vymáhání
pohledávek obce.

Ad6) Různé - starosta podal návrh na schválení účelové dotace na oděvní svršky pro SDH
Drhovice ve výši 25.000,-Kč v roce 2012.
USNESENÍ:

Zastupitelé 7 hlasy souhlasí s poskytnutím účelové dotace na nákup
oděvních svršků pro SDH Drhovice ve výši 25.000,-Kč.

Dále byl podán návrh na zvýšení finanční odměny zvolené kronikářce obce za vedení
obecní kroniky na částku 1.000,-Kč za rok z původních 500,-Kč.
USNESENÍ:

Zastupitelé 7 hlasy souhlasí se zvýšením finanční odměny kronikářce
obce za vedení kroniky na částku l .000,-Kč za rok 2012.

Ad9) Usnesení a závěr

Starosta obce

,

Zapsal: Mgr. Mrzena

Ověřil: Miloslav Pejša, Dis., ing. Květa Fialová

