
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva městyse Drahany ze dne  16. 1. 2017 

 

Zastupitelstvo městyse Drahany  

 

1. určuje ověřovatele zápisu p. Sychra Petr a p.Škandera Milan a zapisovatel  p. Marek Milan 

 
 

2.  schvaluje program zasedání dle návrhu 

 

3. schvaluje  podání žádosti v rámci POV 2017 na opravu budov v majetku městyse Drahany 
 

 

4. schvaluje podání žádosti v rámci programu na podporu JSDH 2017 dotační titul č.1- doplnění 

výstroje a výzbroje jednotky SDH Drahany 

 

5. bere na vědomí informace o akci ČOV Drahany  

 

6. schvaluje prodej části parcely 914/1, část parcely č.80/2, část parcely č.80/1, část parcely č.117/3 

dle geometrického plánu č.505-125/2016 jako nově vzniklé pozemky st.328, parcela č.80/8 a 

p.č.80/6 p. Lence Šmehlíkové, Bousín22 za cenu 30, Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí 

kupující 
 

 

7. schvaluje  nákup  parcely st.119, jehož součástí je budova be č.p. část pozemku parcely č.117/1 

část nemovitosti pozemku č.117/1 dále dle geometrického plánu č. 505-125/2016 jako nově vzniklý 

pozemek p.č. 1115 vše v k.ú. Drahany, od p. Lenky Šmehlíkové, Bousín 22 za cenu 30, Kč/m2. 

Náklady spojené s převodem hradí kupující 

 

8. schvaluje zřízení úplatného věcného břemene - práva stezky a cesty na části pozemku st. 117/3 

(KN), a to v rozsahu specifikovaném v  GP číslo 505-125/2016  a dále na pozemcích, označených v  

GP číslo 505-125/2016  jako nově vzniklé pozemky p.č. 1115 (KN) a p.č. 80/1 (KN) pro 

oprávněnou z věcného břemene –  Lenku Šmehlíkovou , Bousín 22– vlastnici nemovitostí, 

specifikovaných v  GP číslo 505-125/2016  jako pozemek st. 117/1 (KN) jehož součástí je  budova 

– stavba občanského vybavení čp.8 a pozemků p.č. 80/6 (KN), p.č. 80/7 (KN)  a p.č. 80/8 (KN), 

přičemž cenu za zřízení věcného břemene navrhuji ve výši jednorázové úplaty  500,-Kč 

 
 

9. volí do funkce místostarosty p. ing. Petra Mikitu  

 

10. schvaluje návrh smlouvy o dílo s p.ing. Janem Šmídem, Ludíkov 109 dle návrhu 
 

11. schvaluje pronájem kulturního domu SDH Drahany ze dne 4.2. na 5.2. 2017 od 20.00- 03.00 hod 

za účelem konání plesů včetně sponzorského daru-dárkového balíčku 
 

12. schvaluje umístění lunaparku Radost, Prostějov v době konání pouti v Drahanech  
 

 

 

Mgr. Milan Marek       Ing. Mikita Petr  

    

                                   starosta     místostarosta               

 

 


