Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 25. ledna 2011.
Zahájení: 18.00 hod.
Ukončení: hod. 20.30 hod
Přítomni: Mahr Zdeněk, Krejčí Roman, Ing. Květa Fialová, Mgr. Mrzena Pavel, Svačinová
Jana, Tupý Jiří
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu: p. Krejčí a Tupý
Zapsal: Mgr. Mrzena Pavel
Program:
1. Schválení programu a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Zpráva inventurní komise
4. Poznatky z inventur
5. Informace starosty o smlouvách a nabídkách
6. Různé
7. Usnesení a závěr
Adl) Schůzi zahájil starosta, přivítal všechny přítomné, určil zapisovatelem p. Mgr. Mrzenu
Pavla a ověřovatelé zápisu p. Krejčího a Tupého, omluven je p. Pejša Miloslav.
Ad2) Kontrola usnesení z minulé schůze - přečetl starosta, byla provedena kontrola všech
bodů - bez připomínek.
Ad3) Byla přečtena zpráva Kontrolního výboru, panem Mgr. Mrzenou - předsedou
Kontrolního výboru, kdy zastupitelstvo vzalo na vědomí tuto zprávu bez připomínek.
Písemný dokument předložen starostovi obce. Starosta dále informoval přítomné o
připravovaných smlouvách.
Ad4) Poznatky z dotačních akcí obce a skutečném stavu přednesl pan Klicman, který začal
z akcí „dřevěná konstrukce-pergola", kde doporučil dodělat střechu a to alespoň
provizorní krytinou. Dalším bodem byla akce „sociální zařízení", kde bylo zjištěno, u
smlouvy a včetně rozpočtu se jedná o velmi nepřehledný přehled materiálu a
samotného rozpočtu, je zde konstatováno, že zakázka je zaplacena, ale musí se zde
dodělat kompletní elektrické rozvody, dále odpadový svod do jímky a rozvod vody.
Dle zjištění v současné době objekt nelze zcela užívat, bez dalších investic. Dále byla
hodnocena akce „ubytovna", kde bylo konstatováno, že tato stavba byla zahájena 1.7.
2010 a předána byla stavba ke konci roku 2010. Projekt byl rozložen do dvou staveb a
to samotné ubytovny a kotelny, kdy bylo zjištěno, že do objektu v současné době
zatéká a to střechou. Je zde velmi velký nárůst na nákladech na celou stavbu, jsou zde
účtovány ceny za provedené práce ve vyšších cenových relacích. Byl zde předložen
dodatek ke smlouvě, kde byla předložena doba plnění a není zde uvedena částka.
Náklady na stavbu ubytovny se zvedly o celkem o 654.000,-Kč a to bez objektu
kotelna, která nebyla při druhé kontrole opětovně zpřístupněna. Při dodatku smlouvy
už nebylo s objektem kotelny počítáno. Zcela zde chybí položkový rozpočet.
Ad5) Informace starosty o nájemní smlouvě mezi firmou SH Drtiče na 1.500,-Kč měsíčně
z důvodu zřízení sociálního zařízení pro firmu, dále byla poskytnuta informace o
pronájmu smlouvy f. SH Drtiče, kde byla pronajata plocha, která nesplňuje účel

nájmu. Dále starosta informoval o připravované dohodě o narovnání mezi obcí
Drhovice a SH Drtiče, kde je stanoveno, že nájemce uhradí nájem za měsíc srpen roku
2010 a firma nebude požadovat po obci náhradu škody za zmizelou plechovou střechu
a dojde tak k narovnání mezi oběma subjekty. Došlo k hlasování zastupitelstva o této
dohodě, kdy všichni přítomní zastupitelé byli pro podepsání této dohody mezi
starostou obce a shora uvedenou firmou.
Dále byly projednány nabídky na prodeje nemovitostí v areálu kasáren a to od pana
Štecha, který má předkupní právo na prodej nemovitostí a starosta požádal
zastupitelstvo o schválení postupu jednání sp. Slechem, který požádal o prodej
skladovacích prostor. Všichni přítomní zastupitelé tento postup starosty schválili.
Dále starosta požádal o údaje od předsedů komisí a výborů, o členech komisí z důvodu
předložení návrhů o odměnách za práci pro obec a to pro pí Ing. Schneiderovou a pana
Klicmana. Tuto zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí.
Ad6) Různé - informace finančního výboru ke konci roku 2010 o přípravě rozpočtu na rok
2011 a předběžnou informací o výsledku plnění rozpočtu roku 2010.

Starosta obce
,

Zapsal: Mgr. Mrzena

Ověrií: Krejčí, Tupý

USNESENÍ 2/2011

Zastupitelé obce se na svém jednání konaném dne 25. ledna 2011 přijali toto usnesení:
1. Zastupitelstvo schvaluje počtem 6 hlasů dohodu o narovnání mezi obcí Drhovice a f.
SH Drtiče,
2. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o uzavřených smlouvách,
3. Zastupitelstvo schvaluje počtem 6 hlasů postup starosty při jednání s panem Štěchem,
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finanční komise,
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu pana Klicmana o stavu stavebních prací.

Starosta obce

Zapsal: Mgr. Mrzena

Ověřili: p. Krejčí, p. Tup;

