Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 13. září 2011.
Zahájení: 18.00 hod.

Ukončení: hod. 20.30 hod

Přítomni: Mahr Zdeněk, Krejčí Roman, Ing. Květa Fialová, Mgr. Mrzena Pavel, Pejša
Miloslav, Bc. Jana Svačinová,
omluven Tupý Jiří.
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu: Roman Krejčí, Miloslav Pejša,
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
Závěrečný účet za rok 2010
Zpráva z dílčího přezkumu hospodaření za rok 2011 a přijatá opatření
Projednání prodeje objektů v areálu kasáren
Rozpočtová změna č. II
Vodovodní řád
Různé
Usnesení a závěr

Adl) Schůzi zahájil starosta, přivítal všechny přítomné, určil zapisovatele p. Mgr. Pavla
Mrzenu
a
ověřovatelé
zápisu
Roman
Krejčí
a
Miloslava
Pejšu.
Ad2) Kontrola usnesení z minulé schůze. Starosta přítomné seznámil možností pronájmu
vodovodního řádu jinému subjektu než firmě ČEVAK, kde jednání začala váznout.
K bodu 5 usnesení z minulého zastupitelstva o prodeji objektu 013 firmě Wood Faktory
-jednání bylo ukončeno pro nezájem zmíněné firmy.
Ad3) Byl předschválen závěrečný účet za rok 2010 všemi přítomnými zastupiteli v počtu 6
s výrokem bez výhrad.
Ad4) Dále přítomní zastupitelé schválili v počtu 6 zprávu o přezkumu hospodaření za rok
2010 a přijatá opatření.
Ad5) Projednání prodeje objektů v areálu kasáren - žádost firmy US Bauwork o odkoupení
nemovitostí byla všemi přítomnými zastupiteli, v počtu 6 hlasů odmítnuta, dále
zastupitelstvo pověřilo starostu k vymáhání dlužné částky od zmíněné firmy, které dluží
na nájemném a dalších službách.
Dále starosta požádal přítomné zastupitele o souhlas k jednání s f. Wood Faktory o
odkoupení nemovitosti v areálu kasáren objekt č. 040, s čímž všech 6 zastupitelů
souhlasilo.
Ad6) Rozpočtová opatření byla schválena, jedná se o rozpočtovou změnu č. II

Ad7) Vodovodní řád - viz bod č. 2

Ad8) Různé - Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje oprávnění starosty odsouhlasovat
rozpočtové změny v úhrnu do 50.000,-Kč s tím, že na nejbližším zasedání zastupitelstva
je předloží k dodatečnému schválení zastupitelstvu obce.
Dále byla přednesena žádost f. MH Odpady o snížení nájmu, kdy všech 6 přítomných
zastupitelů obce bylo proti snížení nájmu, dále byla projednána žádost o snížení nájmu
f. PKFenviro kdy všichni přítomní zastupitelé v počtu 6, byli proti snížení nájmu této
firmě, kdy toto rozhodnutí zastupitelé zdůvodnili nově vybudovaným sociálním
zařízením v budově 034.
Dále byl podán návrh na opravu odstavné plochy proti obchodu U Pejšů, kdy
zastupitelům byly předloženy celkem 3 nabídky na realizaci stavby z nich byla vybrána
nabídka firmy Strabag z důvodu nejnižší ceny. Při jednání o smlouvě rozšířit požadavek
o vybudování o chodník směrem k BČS.
Dále zastupitelé pověřili starostu obce k možnosti začít jednat o změně územního plánu
obce.
Zastupitelé dále pověřili starostu k zveřejnění záměru o prodeji pozemků majitelům
nemovitostí v areálu kasáren.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby upozornil všechny nájemce, že do 1.11. 2011
bude z nezaplaceného nájemného vymáháno dle uzavřených smluv penále od doby
vzniku dluhu. Tento návrh byl schválen 5 hlasy, kdy jeden zastupitel se zdržel
hlasování.
Dále byl podán návrh na realizaci vrtu na pitnou vodu u hasičské klubovny „Pipina",
k řešení do budoucna s tím, že zastupitel Miloslav Pejša byl pověřen k oslovení odborné
firmy k realizaci této stavby.
Posledním bodem bylo pověření starosty k přípravě dotačního řízení na dětské hřiště
v obci Drhovice.

Starosta obce

Zapsal: Mgr. Mrzena

Ověřil^^řejčí, Pejša

USNESENI 9/2011

Zastupitelé obce se na svém jednání konaném dne 13. září 2011 přijali toto usnesení.
1. Zastupitelé berou na vědomí informaci starosty o uzavřených smlouvách a jednáních.
2. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2010 s výrokem bez výhrad, dále
schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2010 a přijatá opatření 6 hlasy.
3. Zastupitelstvo zamítá žádost firmy US Bauwork o odkoupení nemovitostí v areálu
kasáren 6 hlasy.
4. Zastupitelstvo pověřuje starostu vstoupit v jednání s f. Wood Faktory o odkoupení
objektu č. 040.
5. Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy rozpočtovou změnu č. II.
6. Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy oprávnění pro starostu odsouhlasovat rozpočtové
změny v úhrnu do 50.000,-Kč s tím, že na nejbližším zasedání zastupitelstva budou
předloženy zastupitelstvu ke schválení.
7. Zastupitelstvo zamítá žádost f. MH odpady o snížení nájmu.
8. Zastupitelstvo zamítá žádost o snížení nájmu f. PKEnviro.
9. Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Strabag o provedení opravy odstavné plochy proti
obchodu U Pejšů.
10. Zastupitelstvo pověřuje starostu ke zveřejnění záměru o prodeji pozemku majitelům
nemovitostí v areálu kasáren.
11. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby upozornil všechny nájemce, že od 1.11.
2011 bude z nezaplacených pohledávek vymáháno penále od vzniku dluhu, tento návrh
byl schválen 5 hlasy, jeden zastupitel se zdržel hlasování.
12. Zastupitelstvo bere na vědomí stanovisko starosty k vyjasnění vlastnictví PHM
v areálu kasáren.

Zapjal: Mgr. Mrzena

QyeřilíC Krejčí, Pejša,

