Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín
ze dne 13.12.2013
Č.j.:OZ 34-10/2013
Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička
Zápis provedl: Jan Michal
Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav Chval, Martin Jedlička, Jana Starinská
Omluveni: Jiří Tětek
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 6.12.2013 do 13.12.2013. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je
5 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 pana Havla a pana Jedličku, zapisovatelem p. Michala
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Drahotín určuje ověřovatele zápisu p. Havla a p. Jedličku, zapisovatelem p. Michala
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) rozpočtové opatření č. 11
2) projednat pronájem zemědělských pozemků č. 261 a 266/1 orná půda v k.ú. Drahotín;
záměr nájmu již schválen dne 28.11.2013
3) projednat žádost na finanční dar na zřízení babyboxu v Domažlicích
4) projednat návrh rozpočtu obce Drahotín pro rok 2014
5) zhodnocení roku
6) diskuse
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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. Rozpočtové opatření č. 11 – příloha č. 2
Návrh usnesení č. 3
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 11
Pro: 5

Usnesení č. 3 schváleno
2. Projednat pronájem zemědělských pozemků č. 261 a 266/1 orná půda v k.ú. Drahotín;
záměr nájmu již schválen dne 28.11.2013
Návrh usnesení č. 4
Obecní zastupitelstvo schvaluje pronajmout zemědělské pozemku č. 261 a 266/2 orná půda v k.ú. Drahotín
Druhé Poběžovické a.s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky
Pro: 5
Usnesení č. 4 schváleno
3. projednat žádost na finanční dar na zřízení babyboxu v Domažlicích
Návrh usnesení č.5
Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na zřízení a provoz babyboxu občanskému sdružení,
které se zabývá budováním babyboxů ve výši Kč 5000,- (slovy pěttisíckorun)

Pro: 5
Usnesení č. 5 schváleno

4. Projednání rozpočtu Obce Drahotín pro rok 2014 – příloha č. 3
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový 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.
Pro: 5

Usnesení č. 6 schváleno
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5. Zhodnocení roku a priority budoucího roku – příloha č. 4
Starosta obce zhodnotil ve svém proslovu uplynulý rok a seznámil s prioritami a záměry do budoucích let
6.Diskuse
Přílohy zápisu:
1) program zasedání
2) rozpočtové opatření č. 11
3) rozpočet pro rok 2014
4) zhodnocení roku starostou obce

Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 23.12.2013

Ověřovatelé:

Petr Havel

…………………………….. dne ……………………….

Martin Jedlička ………………………………dne ……………………….

Starosta:
Jan Michal:

……………………………. dne………
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Přehled přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze
dne 13.12.2013
Č.j.:OZ 34-10/2013

usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Drahotín určuje ověřovatele zápisu pana Havla a pana Jedličku, zapisovatelem p.
Michala
usnesení č. 2
Obecní zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva v souladu s navrženým programem
usnesení č. 3
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 11
usnesení č. 4
Obecní zastupitelstvo schvaluje pronajmout zemědělské pozemku č. 261 a 266/2 orná půda v k.ú. Drahotín
Druhé Poběžovické a.s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky
usnesení č. 5
Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na zřízení a provoz babyboxu občanskému sdružení,
které se zabývá budováním babyboxů ve výši Kč 5000,- (slovy pěttisíckorun)
usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový 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.

Ověřovatelé zápisu:

Petr Havel

…………………………….

Martin Jedlička

……………………………..

Starosta obce: Jan Michal

………………………….

4

