Zápis
v

z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 21. Června 2011.
Zahájení: 18.00 hod.

Ukončení: hod. 20.30 hod

Přítomni: Mahr Zdeněk, Krejčí Roman, Ing. Květa Fialová, Mgr. Mrzena Pavel, Tupý Jiří,
Pejša Miloslav, Bc. Jana Svačinová.
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu: p. Bc. Jana Svačinová, Jiří Tupý,
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
Smlouva s ČEVAK o pronájmu vodovodního řádu
Stanovení ceny za odběr vody
Různé
Usnesení a závěr

Adl) Schůzi zahájil starosta, přivítal všechny přítomné, určil zapisovatele p. Mgr. Pavla
Mrzenu a ověřovatelé zápisu Bc. Jana Svačinová a Jiří Tupý, dále starosta nechal
hlasovat o rozšíření programu schůze o bod, peněžní dar pro farnost v Dražících.
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 proplácení případných cestovních nákladů a
podobných záležitostí v zájmu obce s tím, že tyto náklady musí být předloženy v tom
měsíci, ve kterém vznikly.
Ad4) Starosta přečetl nájemní smlouvu mezi obcí Drhovice a firmou ČEVAK o pronájmu
vodovodního řádu. Starosta požádal členy zastupitelstva o souhlas s možností uzavřít
shora uvedenou smlouvu s dodatky o výši ceny. Tento návrh byl přítomnými zastupiteli
v počtu 7 schválen.
Ad5) Dále starosta požádal o možnost stanovení ceny za vodné na částku 71,-Kč/m3 + 250,Kč za přípojku na vodu. Návrh byl všemi členy zastupitelstva schválen a to všemi hlasy
v počtu 7.
Ad6) Různé - starosta požádal členy zastupitelstva o odsouhlasení poskytnutí peněžního daru
na opravu omítky farního kostela v Dražících, kdy po předběžném projednání dala
předsedkyně finančního výboru ing. Fialová souhlas za fin. výbor a uvedla, že výše daru
by mohla být ve výši 20.000,-Kč. Všichni přítomní zastupitelé tento návrh odsouhlasili
v počtu 7 hlasů. Dále starosta požádal zastupitele o souhlas k jednání o prodeji budovy,

ve které se v současné době nachází prodejna použitého zboží. Tento souhlas schválili
všichni přítomní zastupitelé v počtu 7 hlasů. Zastupitelé vzali na vědomí nedostatek
zápisu usnesení č.3, kde chybí specifikace roku u schváleného rozpočtu, jedná se o rok
2011.
Ad7) Usnesení a závěr

Starosta obce

Zapsal: Mgr. Mrzena

Ověřil: Bc. Svačinová, Tupý,

USNESENI 8/2011

Zastupitelé obce se na svém jednání konaném dne 21. června 2011 přijali toto usnesení.
1. Zastupitelé berou na vědomí informaci starosty o uzavřených smlouvách a jednáních.
2. Zastupitelé počtem 7 hlasů pověřuje starostu podepsání smlouvy s firmou ČEVAK o
pronájmu vodovodního řádu.
3. Zastupitelé počtem 7 hlasů schvalují cenu vodného na částku 71,-Kč/m3 a 250,-Kč za
přípojku na vodu.
4. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí peněžitého daru farnosti v Dražících ve výši
20.000,-Kč.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty, že vstupuje v jednání o prodeji
objektu č. 013 v areálu kasáren.

Zapsal: Mgr. Mrzena
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Ověřil:. Bič. Svačinová, Tupý

