Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 31. května 2011.
Zahájení: 18.00 hod.

Ukončení: hod. 20.30 hod

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

Schválení programu a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulé schůze
Informace starosty o smlouvách
Schválení Závěrečného účtu obce
Rozpočtové opatření
Různé
Usnesení a závěr

Adl) Schůzi zahájil starosta, přivítal všechny přítomné, určil zapisovatele p. Mgr. Pavla
Mrzenu a ověřovatelé zápisu pan Jiří Tupý a Miloslav Pejša, dále starosta nechal
hlasovat o rozšíření programu schůze o bod, koupi malotraktoru pro obec Drhovice.
Ad2) Kontrola usnesení z minulé schůze.
Ad3) Starosta informoval přítomné o smlouvách, které obec uzavřela, dále o jednáních, která
vedl s dalšími subjekty. Také informoval o schválení nákupu malotraktoru pro obec
Drhovice.
Ad4) Schválení závěrečného účtu obce Drhovice. Účet je vyvěšen na obecních stránkách.
K celému účtu se vyjádřila také paní ing. Fialová, která sdělila, že obec má stále
několik nevymožených pohledávek s tím, že se bude obec snažit tyto pohledávka
vymoci. Díky těmto pohledávkám nebyly provedeny některé plánované údržbové práce
v rámci obce. Závěrečný účet obce za rok 2010 byl všemi přítomnými zastupiteli
v počtu 6 schválen.
Ad5) Rozpočtová opatření na rok 2011 předložila paní ing. Fialová. Rozpočtové opatření
označené jako č. l byla tato změna všemi 6 přítomnými zastupiteli schválena.
Ad6) Různé - Pasport komunikací, kdy starosta sdělil, že cena za provedení této zakázky
bude částka vyšší jak 20.000,-Kč, kdy cena by se měla pohybovat okolo částky cca
23.000,-Kč. Požádal tedy přítomné zastupitele o schválení objednávky Pasportu, kdy
tato objednávka byla všemi přítomnými zastupiteli schválena.

Ad7) Usnesení a závěr

Starosta obce

-i

Zapsal: Mgr. Mrzena

Ovéřjl: Tupý, Pejša

USNESENI 7/2011

Zastupitelé obce se na svém jednání konaném dne 31. května 2011 přijali toto usnesení.
1. Zastupitelé schvalují počtem 6 hlasů, v elektronickém hlasování koupi malotraktoru
od firmy STS Prachatice, kdy se Miloslav Pejša hlasování zdržel.
2. Zastupitelé berou na vědomí informaci starosty o uzavřených smlouvách a jednáních.
3. Zastupitelé počtem 6 hlasů schvalují závěrečný účet obce za rok 2010.
4. Zastupitelé počtem 6 hlasů schvalují rozpočtové opatření 1/2011.

Zapsal: Mgr. Mrzena

Tupý, Pejša

