
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva městyse Drahany ze dne  8. 6. 2015 

 

Zastupitelstvo městyse Drahany  

 

1. určuje ověřovatele zápisu p. Alois Vozihnoj, p. Zuzana Vymětalová a zapisovatele  p. 

Ivana Sedláka 

2. schvaluje program zasedání dle návrhu 

3. schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene č.PV-014330030232/001 s firmou 

E-on dle návrhu 

4. schvaluje pověření starosty městyse Drahany k provádění rozpočtového opatření dle 

uvedeného rozsahu. 

5. schvaluje roční závěrku JMZŠ Drahany za rok 2014. 

6. schvaluje roční závěrku městyse Drahany za rok 2014 

7. schvaluje závěrečný účet městyse Drahany za rok 2014 bez výhrad 

8. schvaluje rozpočtové opatření č.1 dle návrhu. 

9. schvaluje zadávací dokumentaci k akci „Rekonstrukce bývalé víceúčelové budovy 

č.p.168 na 4 b.j. vstupní byty a 4 b.j. pečovatelské byty 

10. schvaluje výběr zhotovitele v rámci Programu obnova venkova 2015 na akci 

„Oprava budov v majetku Městyse Drahany“ firmu Stavební společnost Navrátil s.r.o. 

11. bere na vědomí informace o dotačních titulech v roce 2015 

12. schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci, 

opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí Olomouckého kraje na rok 2015 ve výši 120.000,- Kč 

13. schvaluje spolufinancování na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a 

nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje 

na rok 2015 minimálně  ve výši 180.000 Kč. 

14. schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Olomouckým krajem na pořízení, rekonstrukci, 

opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí Olomouckého kraje na rok 2015 dle předlohy. 

15. bere na vědomí informace o změnách dopravní obslužnosti. 

16. bere na vědomí informace o projektu kanalizace a schvaluje cenovou nabídku firmy 

Skanska a.s. na opravu místních komunikací po výstavbě kanalizace 

17. schvaluje smlouvy o investičním příspěvku a zápůjčce na akci „Městys Drahany-čov 

a stoková síť“ se Svazkem obcí Drahansko a okolí  za období 5-6/2015 

18. schvaluje pronájem kulturního domu p. M. Pírkové, Drahany 33, za účelem konání 

rodinné oslavy ze dne 13.-14.6. 2015 od 16.00-03.00 hod. 

19. schvaluje v případě nepříznivého počasí pronájem kulturního domu  jinak prostor 

v areálu TJ Sokol Drahany včetně přilehlého prostranství na  konání hodové zábavy, 

ze dne 20.6-21.6.2015 od 20.00-03.00 hod pro SDH Drahany 

20. schvaluje prodej stavby na parcele č.222/2 panu Květoslavu Šebkovi, Havlíčkova 30, 

79601 Prostějov, za cenu 30 kč/m2 

21. schvaluje náklady za kulturní vystoupení „Holobkovy mozeke“ ve výši 7.000 Kč 

během drahanské pouti.   

22. schvaluje spisový a skartační řád 

 

 

 

 

Mgr. Milan Marek         Ivan Sedlák 

starosta       místostarosta 


