Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 26. dubna 2011.
Zahájení: 18.00 hod.

Ukončení: hod. 19.30 hod

Přítomni: Mahr Zdeněk, Krejčí Roman, Ing. Květa Fialová, Mgr. Mrzena Pavel, Svačinová
Jana, Tupý Jiří, Pejša Miloslav.
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu: Krejčí Roman, Pejša Miloslav.
Zapsal: Mgr. Mrzena Pavel
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulé schůze
Informace starosty o smlouvách
Smlouva o prodeji E-ON
Smlouva o zajištění svozu nebezpečného odpadu RUMPOLD
Prodej objektů f. Bauwork
Bezúplatný převod panelové cesty do majetku obce
Různé
Usnesení a závěr

Adl) Schůzi zahájil starosta, přivítal všechny přítomné, určil zapisovatele p. Mgr. Mrzenu
Pavla a ověřovatelé zápisu Romana Krejčího a Miloslava Pejšu.
Ad2) Kontrola usnesení z minulé schůze.
Ad3) Informace starosty o smlouvách, o ukončení nájemních smluv s nájemci, z různých
důvodů, o rozhodnutích ve správních řízeních v obci, o nabídkách
Dále nechal starosta hlasovat o zakázce k elektroinstalaci v objektu č. 034 za cenu
53.000,- Kč, kdy všichni přítomní zastupitelé v počtu 7, odsouhlasili nabídku f. Ptáček.
Ad4) Starosta přečetl obchodní smlouvu mezi f. E-on, distribuce a.s. a obcí Drhovice a poté
nechal hlasovat o odsouhlasení kupní smlouvy mezi oběma subjekty. Zastupitelé 7 hlasy
tento prodej odsouhlasili.
Ad5) Smlouva o zajištění svozu nebezpečného odpadu RUMPOLD. Zde nechal starosta
odsouhlasit, počtem 7 hlasů, přesun tohoto budu k projednání až na příští zasedání
zastupitelstva.
Ad6) Jednání o prodeji objektů f. Bauwork, kdy nechal starosta prostor pro vyjádření
přítomných občanů a poté nechal zastupitele obce hlasovat o záměru prodeje
předmětných pozemků a nemovitostí. Na základě rozhodnutí o prodeji časti areálu
starosta požádal o pověření jednat se zájemcem f. US Bauwork, která má na uvedené
objekty předkupní právo a nabídla nejvyšší cenu, o kupní smlouvě. Zastupitelé počtem
4 hlasů starostu k tomuto jednání pověřili, 2 zastupitelé paní ing. Filaová a p. Pejša se

hlasování zdrželi a jeden zastupitel paní Svačinová byla proti.
Ad7) Zastupitelé 7 hlasy souhlasí s bezúplatným převodem parcely č.719/3 a panelové cesty
u spodní části areálu kasáren na obec Drhovice od AČR.
Ad8) Různé - starosta sdělil, své rozhodnutí o tom, že trvá stav o jednom dni pro veřejnost a
to v úterý, každý týden. Pan Mynařík podal návrh na přijetí opatření na zamezení
průjezdnosti obcí okolo pana Švába a dále k hasičské zbrojnici směrem na Padařov
z důvodu zvýšení se frekvence projíždějících vozidel, nepatřících do obce.
Ad9) Usnesení a závěr.

Starosta obce

Cřvěíil: Krejčí, Pejša

USNESENI 6/2011

Zastupitelé obce se na svém jednání konaném dne 26. dubna 2011 přijali toto usnesení:
1. Zastupitelé odsouhlasili smlouvu o prodeji plynové soustavy mezi f. E-on a obcí
Drhovice.
2. Zastupitelé počtem 4 hlasů pověřují starostu k jednání s f. US Bauwork o případné
kupní smlouvě, 2 zastupitelé paní ing. Filaová a p. Pejša se hlasování zdrželi a jeden
zastupitel pani Svačinová byla proti.
3. Zastupitelstvo odsouhlasilo počtem 7 hlasů s bezúplatným převodem parcely č.719/3
a panelové cesty u spodní části areálu kasáren na obec Drhovice od AČR.

/Síarosta obce

Zapsal: Mgr. Mrzena

Ověřil:. Krejčí, Pejša

