Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 8. března 2011.
Zahájení: 18.00 hodin

Ukončení: 20.00 hodin

Přítomni: Mahr Zdeněk, Krejčí Roman, Ing. Květa Fialová, Mgr. Mrzena Pavel, Svačinová
Jana, Tupý Jiří, Pejša Miloslav.
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu: Tupý Jiří, Ing. Květa Fialová.
Zapsal: Mgr. Mrzena Pavel.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulé schůze
Informace starosty o smlouvách
Informace o projektu US Bauwork - zájemce o prodej části areálu
Smlouva o prodeji části areálu PaeDr. Stech
Revokace usnesení zastupitelstva z července 2010 - změna územního plánu
Různé
Usnesení a závěr

Adl) Schůzi zahájil starosta, přivítal všechny přítomné, určil zapisovatele p. Mgr. Pavla
Mrzenu a ověřovatelé zápisu.
Ad2) Kontrola usnesení z minulé schůze.
Ad3)Informace o smlouvách panem starostou a to o kanalizaci k objektu 34, podepsání
objednávky s firmou ČEVAK.
Starosta projednal před občany a zastupiteli závěry, názory, právnických subjektů, které
oslovil z důvodu několika otázek ohledně smlouvy mezi hlídací společností IVA a obcí
Drhovice.
Ad4)Starosta oznámil, že zástupce firmy US Bauwork /zájemce o prodej části areálu kasáren/
se nemohl na zasedání zastupitelstva dostavit z důvodu zdravotní indispocize a toto
jednání bude přesunuto na další zasedání.
Ad5)Projednání smlouvy o prodeji části areálu - subjekt PeaDr. Stech - starosta přečetl návrh
kupní smlouvy a návrh dohody. Dále byl starosta zplnomocněn všemi 7 hlasy
zastupitelů k podpisu navrhované smlouvy včetně změny poslední splátky za prodej
předmětných budov a to na datum 31.12. 2011 stávající a dále k podpisu dohody mezi
oběma subjekty.
Ad6) Revokace usnesení zastupitelstva z července 2010, která byla schválena 7 hlasy
zastupitelstva.

Ad7) Různé - přednesen požadavek na trvalé označené dopravní značkou na snížení rychlosti
na silnici na Padařov, dále byli občané seznámeni s možností vzniku nového přechodu
pro chodce na silnici první třídy. Starostovi byl předán formulář - žádost o osazení
dopravní značkou na Policii ČR, ÚO Tábor.
Ad8) Usnesení a závěr.

Starosta obce

Zapsal: Mgr. Mrzena

Ověřil: p. Tupý, pí Ing. Fialová

USNESENI 4/2011

Zastupitelé obce se na svém jednání konaném dne 8. března 2011 přijali toto usnesení
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o prodeji části areálu panu PeaDr. Štěchovi s tím, že
požaduje zaplacení celé kupní smlouvy do 31.12. 2011.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednání s firmou ČEVAK na zpracování podkladů
k uzavření smlouvy o pronájmu vodovodního řádu.
Revokace usnesení č. 14/2010 o změně územního plánu.
Zastupitelstvo 7 hlasy odsouhlasilo zrušení tohoto usnesení - územní plán platí v původním
znění.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k žádosti bezpečnostní agentury IVA o podání zprávy
ohledně možného narušení kanceláře starosty.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Mgr. Mrzeny o dalším jednání ve věci přechodu pro
chodce na silnici I.tř u vily.

Starosta obce

Zapsal: Mgr. Mrzena

Ověřil:, p. Tupý, pí Ing. Fialová

