Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 07. prosince 2010.
Zahájení: 18.00 hod.
Ukončení: 20:55 hod.
Přítomni: p. Mahr, p.Krejčí, p. Mgr. Mrzena, p. Pejša, p. Svačinová
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu: p. Krejčí a p. Pejša
Zapsal: p. Mgr. Mrzena
Program:
l.) Schválení programu schůze.
2.) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.
3.) Schválení rozpočtového provizória na rok 2011.
4.) Schválení pravidel pro rozpočtové provizórium
5.) Webové stránky obce
6.) Prodej objektů v kasárnách - rozhodnutím o dalším postupu
7.) Inventura obecního majetku ve správě hasičů.
8.) Obnovení místního zpravodaje.
9.) Osvětlení cesty ke hřbitovu.
10.) Využití travnaté plochy v kasárnách.
11.) Různé.
12.) Usnesení a závěr.
Ad 1) Předložený program byl schválen zastupitelstvem počtem pěti hlasů. Po provedené
kontrole ze zasedání obecního zastupitelstva byli omluveni dva zastupitelé p. Tupý - omluven
z důvodu práč. zaneprázdněnosti a pí. Ing. Fialová - omluvena pro nemoc. Poté starosta
přivítal všechny přítomné, předložil navržený program a nechal hlasovat o dalších dvou
bodech a to návrhu programu:
-o přijetí dvou pracovníků pro práce OÚ, kteří budou vedeni na Úřadu práce v Táboře,
- a seznámení se smlouvami.
Tyto dva návrhy byly zastupitelstvem přijaty bez připomínek počtem 5 hlasů. Zapisovatelem
stanoven p. Mgr. Mrzena a ověřovatelem: p. Krejčí a p. Pejša.
Ad 2) Dále byl podán návrh na schválení rozpočtového provizora a pravidel pro rozpočtové
provizorium roku 2011 obce Drhovice, tato pravidla byla stanovena na jednu 12-tinu
rozpočtových výdajů roku 2010 a to měsíčně, nejvýše však po dobu 3 měsíců.
Zastupitelstvem byla tato pravidla přijata bez připomínek počtem 5 hlasů.
Ad 3) Webové stránky obce - projednání jejich stavu a vzhledu, tímto úkolem pověřena pí.
Svačinová, která zpracuje do lednového zasedání zastupitelstva finální návrh na webovou
stránku obce. Zastupitelstvo schvaluje počtem pěti hlasů zrušení zpravodaje a jeho nahrazení
písemným dokumentem, který bude obsahově odpovídat výroční zprávě s tím, že tento
dokument bude vydáván i v tištěné podobě nejméně dvakrát do roka.
Ad 4) Projednání obecního nemovitého majetku v areálu kasáren. Na zastupitelstvu
předložena barevně vyobrazená mapa objektu kasáren s konkrétními objekty, které jsou

prodány, pronajaty, a které by se mohly dále pronajmout, případně prodat. Všichni přítomní,
jak zastupitelé, tak občané obce byli vyzváni k vyjádření se k problému prodeje a nakládání
s nemovitostmi, které se nacházejí v kasárnách. Po projednání všech návrhů, byl přijat návrh o
odložení rozhodnutí zastupitelstva obce o prodeji předmětných nemovitostí na první zasedání
v roce 2011, kde bude umožněna diskuze široké veřejnosti a na závěr bude přijato rozhodnutí.
Ad 5) Hlavní inventarizační komise provede inventuru majetku obce ve správě hasičů.
Ad 6) Dále projednáno osvětlení cyklostezky, přechodu pro chodce, převodu některých cest
vedoucích k nemovitostem pod obecní majetek, vše projednáno zběžně s tím, že celkové
rozhodnutí bude učiněno na dalším zastupitelstvu, ale až po projednání zásadní otázky a tou je
majetek v objektu kasáren.
Ad 7) Zběžné projednání zelené plochy v objektu kasáren pro sportovní a kulturní využití,
pro širokou veřejnost a hasiče, s tím že zastupitelstvo souhlasilo, v počtu 5 hlasů, přítomných
zastupitelů.
Ad 8) Dále projednána informativní záležitost hasičské soutěže v roce 2012, kdy obec
Drhovice bude pořadatelem této soutěže.
Ad 9) Projednání ostrahy areálu bezpečnostní agenturou „IVA", kdy bylo zastupitelstvo a
občané seznámeni s tím, že obec má s touto službou uzavřenou smlouvu na dobu určitou a to
řádově na 10 let, kdy se dále bude jednat o vzájemné dohodě a zkrácení závazku na podstatně
méně let, dalších detailech střežení, jako jsou časy a místa střežení.
Ad 10) Dalším bodem bylo jako různé projednáno předběžné jednání s firmou Vojenské lesy
a statky ohledně pozemků, na kterých leží nemovitosti obce, kdy bylo starostou oznámeno, že
vešel v jednání se starostmi obcí Dražíce a Meziříčí a po dalším jednání bude přednesen
závěrečný postup všech obcí ve vztahu ke Katastrálnímu úřadu a dalším subjektům, při směně
pozemků mezi katastry těchto obcí.
Ad 11) Jako další bod bylo projednám smlouvy s nájemcem panem Ing. Zadražilem, která
bude zatím zachována, jedná se o pronájem nemovitosti ev. č. 072 v areálu kasáren. Dále byla
na jednání projednána smlouva u zřízení věcného břemene na akci Drhovice NN kabelu p.
Mrzena, kterou zastupitelstvo schvaluje počet 5 hlasů, na základě smlouvy o smlouvě
budoucí.
Ad 12) Různé - oprava stříkačky hasičů obce Drhovice, cena za tuto opravu a další jako
termíny opravy a čas, kdy bude možné tuto užívat pro soutěže.
Na zasedání projednány žádosti:
na činnost sboru dobrovolných hasičů obce, a to jak dospělých, tak dětí,
na uniformy hasičského sboru obce,
generální oprava hasičské stříkačky.
Dále předložena žádost ohledně mysliveckého sdružení o dotaci, sponzorského příspěvku.
Požadavky budou předány finanční komisy a tyto budou dle možnosti zapracovány do
finančního plánu.
Ad 13) Projednání přijmutí dvou pracovníků z Úřadu práce pro práce obce. Zastupitelé
souhlasili v počtu 5 hlasů.

Dále návrh na vedení obecní kroniky, kdy zastupitelstvo uložilo předsedkyni kulturní komise
projednat s případnými vhodnými kandidáty jmenovaní kronikářem. Zastupitelé tuto věc
odsouhlasili, kdy 4 hlasy byly pro a l hlas byl proti /pí. Svačinová/.

tarosta obce

Zap/sal: Mgr. Mrzena Pavel

Ověřil: RoHÍan ICrejčí, Miloslav Pejša

USNESENI 10/2010
Zastupitelé obce se na svém jednání konané dne 07. prosince 2010 usnesli na těchto
bodech jednání:
1.) Zastupitelstvo schvaluje počtem 5 hlasů, rozšíření zaměstnanců OÚ o dva pracovníky
z Úřadu práce.
2.) Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje pravidla pro rozpočtové provizorium 2011.
3.) Zastupitelstvo obce počtem 5 hlasů schvaluje rozpočtové rozpočtové provizorium
2011 nejdéle však na dobu 3 měsíců.
4.) Zastupitelstvo obce počtem 5 hlasů schvaluje přesunutí rozhodnutí o případných
prodejích v areálu kasáren na první schůzi zastupitelstva v roce 2011.
5.) Zastupitelstvo obce počtem 5 hlasů schvaluje smlouvu o nájmu p. Ing. Zadražila části
objektu ev.č. 072.
6.) Zastupitelstvo obce počtem 5 hlasů schvaluje zřízení věcného břemene na akci
Drhovice kabel NN p. Mrzena.

Starosta obce

Zapsal: Mgr. Mrzena Pavel

Ověřil: Krejčí Roman, Miloslav Pejša

