Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Drhovice, konané dne 15. února 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, Pejša Miloslav
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu: ing. Fialová, paní Svačinová
Zapsal: Mgr. Mrzena Pavel
Program:
1. Schválení programu a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Informace starosty o smlouvách
4. Zřízení pracovního místa
5. Rozpočet
6. Oprava zápisu ze zasedání zastupitelstva 1/2011
7. Návrhfinančníhovýboru - smlouva s agenturou IVA
8. Různé
9. Usnesení a závěr
Adl) Schůzi zahájil starosta a přivítal všechny přítomné, určil zapisovatelem p. Mgr. Mrzenu
Pavla a ověřovatelé zápisu ing. Fialová, paní Svačinová
Ad2) Starosta nechal hlasovat o znaleckém posudku k prodej i budov, kdy 3 členové
zastupitelstva /ing. Fialová, p. Pejša, p. Tupý/ bylo pro znalecký posudek, zbylí členové
zastupitelstva p. Mahr, Mgr. Mrzena, p. Krejčí a paní Svačinová bylo proti.
Ad3) Informace starosty o smlouvách - výpověď smlouvy na obstaravatelskou činnost
/bytové hospodářství/, projednání zateplení budovy OÚ Drhovice.
Ad4) Dále starosta požádal zastupitelstvo projednání zřízení nového pracovního místa při
Obecním úřadě, jako zástupce obce, k jednání s nájemci nemovitostí, všichni zastupitelé byli
pro zřízení tohoto místa.
Ad5) Dále paní ing. Fialová přečetla žádosti o dotace pro: myslivecké sdružení ve výši
10.000,-Kč, která byla všemi přítomnými členy zastupitelstva schválena, sbor dobrovolných
hasičů obce Drhovice v celkové výši 40.000,-Kč, návrh finančního výboru byl na poskytnutí
částky 20.000,-Kč jako účelová dotace pro děti a dotace pro dospělé členy sboru ve výši
10.000,-Kč, výše dotací byly schváleny všemi přítomnými členy zastupitelstva schválena.
K další částce se bude zastupitelstvo vyjadřovat v polovině roku 2011.
Dále byly na zasedání přečteny jednotlivé položky rozpočtu obce a to paní ing.
Fialovou. Kdy byl následně všemi přítomnými členy zastupitelstva schválen rozpočet obce
schválen.
Ad6) Oprava zápisu ze zasedání zastupitelstva č.l, z roku 2011 - slovo určitou je nahrazeno
slovem neurčitou.
Ad7) Návrh finančního výboru - smlouva s agenturou IVA - projednání některých otázek ve
smlouvě.

Ad8)Návrh pana Klicmana pro jednání zastupitelstva, na snížení rychlosti v úseku silnice
vedoucí na Padařov, od hasičské zbojnice, ke značce obec Drhovice a tento úsek osadit
dopravní značkou.

Starosta obce
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Zapsal: Mgr. Mrzena
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Ověřil: Ing. Fialová, pí Svačinová'

USNESENI 3/2011

Zastupitelé obce se na svém jednání konaném dne 15. února 2011 přijali toto usnesení
l .Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce dle návrhu fín. Výboru,
2.Zastupitelstvo schvaluje dotace občanským sdružením a to MS Meziříčí - 10.000,-Kč,SDH
Drhovice - 30.000,-Kč - z toho 20.000,-Kč jako účelová dotace,
3.Zastupitelstvo schvaluje vznik pracovního místa u OÚ Drhovice.

Ověřil: Ing. Fialová, pí Svačinová

