Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín
ze dne 28.11.2013
Č.j.:OZ 33-9/2013
Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval
Zápis provedl: Veronika Houdková
Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav Chval, Martin Jedlička, Jiří Tětek, Jana Starinská
Omluveni:
Neomluveni: Ladislav Jacák

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Drahotín (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou
obce Janem Michalem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Drahotín zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 21.11..2013 do 28.11.2013. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je
6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích) – příloha č. 1.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu paní Starinskou a pana Chvala, zapisovatelkou
p. Houdkovou..
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Drahotín určuje ověřovatele zápisu paní Starinskou a pana Chvala, zapisovatelkou
paní Houdkovou
Výsledek hlasování: Pro: Všichni, Proti Nikdo, Zdrželi se nikdo

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Program (příloha č. 2)
1) projednat záměr prodeje těchto pozemků: č. parc. 17/3 ostatní plocha o výměře 161 m2,

č. parc. 17/4 zahrada o výměře 19 m2 a č. parc. st. 132/2 zastavěná plocha o výměře 4m2
v k.ú. Drahotín
2) projednat žádosti fyzických osob o odprodej těchto pozemků: č. prac. 17/1 – zahrada o
výměře 2018 m2, č. parc. 17/5 ostatní plocha o výměře 865 m2
3)rozpočtové opatření č. 10
4) projednání rozpočtu obce Drahotín pro rok 2014
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5) diskuse
6) různé
Návrh usnesení č. 2
Obecní zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva v souladu s navrženým programem
Výsledek hlasování: Pro: všichni Proti nikdo Zdrželi: nikdo

Usnesení č. 2 schváleno.
Zápis
1. Projednat záměr prodeje těchto pozemků: č. parc. 17/3 ostatní plocha o výměře 161

m2, č. parc. 17/4 zahrada o výměře 19 m2 a č. parc. st. 132/2 zastavěná plocha o
výměře 4m2 v k.ú. Drahotín
V úvodu tohoto bodu seznámil starosta obce zastupitelstvo s odpovědí pana Jacáka ohledně doložení
užívacího práva k těmto pozemkům. Protože dle jeho názoru p. Jacák řádně nedoložil požadované doklady,
navrhuje starosta odložit schválení záměru prodeje těchto pozemků. Proti tomu se vyjádřil p. Chval. Ostatní
souhlasí počkat s odsouhlasením záměru prodeje výše uvedených pozemků s tím, že bude p. Jacák
vyrozuměn a požádán o podklady důležité pro rozhodnutí.
Návrh usnesení č. 3
Obecní zastupitelstvo odkládá projednání a schválení záměru prodeje pozemků č. parc. 17/3 ostatní plocha
o výměře 161 m2, č. parc. 17/4 zahrada o výměře 19 m2 a č. parc. st. 132/2 zastavěná plocha o výměře 4m2
v k.ú. Drahotín
Pro: Michal, Jedlička, Starinská, Tětek, Havel
Proti: Chval

Usnesení č. 3 schváleno
2. Projednat žádosti fyzických osob o odprodej těchto pozemků: č. parc. 17/1 – zahrada o

výměře 2018 m2, č. parc. 17/5 sportoviště a rekreační plocha o výměře 865 m2
Zastupitelstvo obce projednalo žádosti fyzických osob o odprodej výše uvedených parcel. Protože o
pozemky má zájem více žadatelů, navrhuje starosta obce provést místní šetření přímo na místě a za
přítomnosti obou žadatelů upřesnit požadavky na případné rozdělení a určení budoucích hranic výše
uvedených parcel.
Na vědomí
3. Rozpočtové opatření č. 10
Návrh usnesení č. 4
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 10

Pro: 6
Usnesení č. 4 schváleno
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4. Projednání rozpočtu Obce Drahotín pro rok 2014
Zastupitelstvo navrhl deficitní rozpočet pro rok 2014:
Rozpočtové příjmy: 3.552.545,00 Kč
Rozpočtové výdaje: 4.684.950,00 Kč
Rozpočtový schodek ve výši Kč 1.132.405,00 bude kryt z přebytku hospodaření minulých let. Na
investiční akce plánované v roce 2014 bude obec usilovat o dotace.

Na vědomí
5. Diskuse
6. Různé
- záměr pronájmu zemědělských pozemků č. parc. 261 o výměře 11320 m2 a pozemek č. parc. 266/1 o
výměře 35559 m2 na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou. Oba pozemky jsou ornou půdou
Návrh usnesení č. 5
Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu zemědělských pozemků č. parc. 261 o výměře 11320m2 a
pozemku č. par. 266/1 o výměře 35559 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 let. Oba pozemky jsou
ornou půdou.
Pro: 6
Usnesení č. 5 schváleno
- projednání plánu inventur k 31.12.2013
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plánem inventarizačních prací inventarizace majetku obce
Drahotín k 31.12.2013 a navrhl toto složení IK: předseda Martin Jedlička, členové: Jana Starinská,
Jiřina Simajchlová, Jan Michal
Návrh usensení č. 6
Obecní zastupitelstvo schvaluje plán inventur k 31.12.2013 a toto složení inventarizační komise:
předseda: M. Jedlička, členové: J. Starinská, J. Simajchlová, J. Michal
Pro: 6
Usnesení č. 6 schváleno
Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
2) program zasedání
3) rozpočtové opatření č. 10
4) návrh rozpočtu obce pro rok 2014

Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 6.12.2013
6.12.2013

Ověřovatelé:

Václav Chval

…………………………….. dne ……………………….

Jana Starinská

6.12.2013
………………………………dne ……………………….

Starosta:
Jan Michal:

6.12.2013
……………………………. dne…………………
3

Přehled přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze
dne 28.11.2013
Č.j.:OZ 33-9/2013

usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Drahotín určuje ověřovatele zápisu pana Chvala a paní Starinskou, zapisovatelkou paní
Houdkovou
usnesení č. 2
Obecní zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva v souladu s navrženým programem
usnesení č. 3
Obecní zastupitelstvo odkládá projednání a schválení záměru prodeje pozemků č. parc. 17/3 ostatní plocha
o výměře 161 m2, č. parc. 17/4 zahrada o výměře 19 m2 a č. parc. st. 132/2 zastavěná plocha o výměře 4m2
v k.ú. Drahotín
usnesení č. 4
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 10
usnesení č. 5
Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu zemědělských pozemků č. parc. 261 o výměře 11320m2 a
pozemku č. par. 266/1 o výměře 35559 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 let. Oba pozemky jsou
ornou půdou.
usnesení č. 6
Obecní zastupitelstvo schvaluje plán inventur k 31.12.2013 a toto složení inventarizační komise:
předseda: M. Jedlička, členové: J. Starinská, J. Simajchlová, J. Michal

Ověřovatelé zápisu:

Václav Chval

…………………………….

Jana Starinská

……………………………..

Starosta obce: Jan Michal

………………………….
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