Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 4. ledna 2011.
Zahájení: 18.00 hod.
Ukončení: hod.
Přítomni: Mahr Zdeněk, Krejčí Roman, Ing. Květa Fialová, Mgr. Mrzena Pavel, Svačinová
Jana, Pejša Miloslav, Tupý Jiří
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu:
Zapsal: Mgr. Mrzena Pavel
Program:
1. Schválení programu a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Smlouva na věcné břemeno „Akce finské domky" a „Kabel NN -p. Mrzena"
4. Informace starosty o smlouvách
5. Jednací řád
6. Kronika
7. Rozpočtová změna č. 5
8. Areál kasáren - rozhodnutí o dalším postupu
9. Odměny zastupitelů dle novely vyhlášky
10. Různé
11. Usnesení a závěr
Adl) Schůzi zahájil starosta, přivítal všechny přítomné, určil zapisovatelem p. Mgr. Mrzenu
Pavla a ověřovatelé zápisu p. Krejčí a p. Tupý.
Ad2) Kontrola usnesení z minulé schůze - přečetl starosta, byla provedena kontrola všech
bodů s tím, že některé body je nutné projednat opětovně a to :
- projednání smluv na zřízení věcného břemene obce v akcích „finské domky" a „kabel NN
- p. Mrzena". Schválení těchto dvou smluv zastupitelstvem, proběhlo všemi 7 hlasy
zastupitelů.
Ad3) Starosta dále informoval přítomné o podepsaných smlouvách a připravovaných
smlouvách. Dále starosta sdělil, že veškeré smlouvy budou na dobu určitou, dále bude
ve smlouvě jednoznačně uvedeno, k čemu budou nemovitosti používány, v dalším
případě bude každý nájemce povinen složit zálohu na účet obce.
Ad4) V dalším bodě došlo k projednání jednacího řádu, kde došlo o doplnění ve způsobu
hlasování v bodě 7. Nový jednací řád byl schválen všemi 7 zastupiteli.
Ad5) Byl navržen kronikář pí.Jana Žákova a způsob vedení kroniky, která bude vedena
v ruční a i elektronické podobě a to jednou za rok, včetně pořizování fotografií a
videozáznamů z různých kulturních akcí Proti záznamu v kronice se může každý občan
odvolat, a o tomto rozhodne zastupitelstvo. Dále byla navržena odměna pro kronikáře ve výši
500,-Kč ročně, s čímž souhlasilo 5 zastupitelů, 2 se zdrželi hlasování, p. Mgr. Mrzena a p.
Mahr.
Ad6) S rozpočtovými změnami seznámila přítomné pí. Ing. Fialová. Tyto změny byly
schváleny všemi 7 přítomnými zastupiteli.

Ad7) Projednání stavu a další postup s nemovitostmi v areálu kasáren. S případným prodejem
objektů kasáren souhlasilo 5 zastupitelů, dva zastupitelé se zdrželi hlasování pí. Ing. Fialová a
p. Pejša.
Ad8) Paní ing. Fialová přičetla návrhy na změny odměňování členů zastupitelstva, se kterými
všichni členové zastupitelstva v počtu 7 hlasů souhlasili. Další změny v odměňování
zastupitelstva se budou projednávat v pololetí roku 2011. U všech členů zastupitelstva došlo
k celkovému snížení odměn na poloviční částku u starosty zůstalo celková částka zachována.
- starosta- 10.140,-Kč
- místostarosta - 4.300,-Kč
- předsedové výborů a komisí - 760,-Kč vše s platností od února 2011.
Ad9) V rámci různých doplnění bylo projednáno a schváleno počtem 7 hlasů zastupitelů
rozšíření pravomoci starosty k podpisování rozpočtových opatření do výše 50 tisíc s tím, že
nebude změněn celkový poměr příjmů a výdajů. Na dalším zasedání zastupitelstva bude toto
opatření schváleno. Ze strany místostarosty p. Krejčího byl podán návrh na možné projednání
o pojištění za škody způsobené občany vykonávajících práce pro obec s pracovními stroji.
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USNESENI 1/2011
Zastupitelé obce se na svém jednání konaném dne 4. ledna 2011 přijali toto usnesení
1. zastupitelstvo schvaluje smlouvy na věcná břemena akce „finské domky" a „kabel NN
- p. Mrzena",
2. zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o smlouvách,
3. zastupitelstvo schvaluje nový jednací řád,
4. zastupitelstvo schvaluje jako kronikářku paní Žákovou a její odměnu 500,-Kč ročně,
5. zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 5,
6. zastupitelstvo schvaluje návrh na prodej části areálu kasáren,
7.
zastupitelstvo schvaluje odměny zastupitelů: starosta - 10.140,-Kč,
místostarosta - 4.300,-Kč
předsedové výborů a komisí - 760,-Kč
vše s platností od února 2011.
8.
zastupitelstvo schvaluje rozšíření pravomocí starosty o možnost podepisovat
rozpočtová opatření - viz zápis.
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Zapsal: Mgr. Mrzena
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Ověřili p. Krejčí, p. TuAý

