Městys Drásov
Zastupitelstvo městyse Drásov

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov,
konaného dne 1.6.2020, od 18:00 hodin.

Místo konání: zasedací místnost v budově Úřadu městyse Drásov, Drásov 61, Drásov
Přítomni:
14 členů (dle prezenční listiny příloha 1)
Omluveni:
1 člen (dle prezenční listiny příloha 1)

Navržený program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
OZV č. 2/2020 kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Drásov,rozš.
NNk,Kocman pč. 723
E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Drásov,
Školní, Hradčanská: obnova NN
Municipální investiční úvěr na refinancování investičních akcí městyse Drásov KB
Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov - TJJ Lucky Drásov
Smlouva o zápůjčce - TJ Sokol Drásov
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Revokace usnesení č. 8.1., 8.2., 8.4./2.3.2020 a usnesení č. 12, 13, 14/18.2.2019
Projednání problematiky školských obvodů
Dotazy, podněty, připomínky

Předsedající Mgr. Bočková navrhla doplnění programu jednání o mimořádný bod:
Schválení stanov DSO Mikroregion Čebínka

1. Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Zasedání Zastupitelstva městyse zahájila v 18:00 hodin a řídila starostka městyse Drásov Mgr. Martina
Bočková. Oznámila přítomným řádné svolání a vyhlášení zasedání Zastupitelstva městyse způsobem
v místě obvyklým. Materiály pro jednání zastupitelstva byly rozeslány v elektronické podobě.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 12 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů), takže Zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatelkou zápisu paní Ivu Štěpánkovou.
Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Zdeňka Sítaře a pana Radka Sítaře.
Předsedající vyzvala zastupitele ke schválení navrženého programu jednání rozšířeného o mimořádný
bod, případně k jeho doplnění nebo dalším připomínkám či návrhům. Nebyly vzneseny požadavky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje upravený program jednání.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato

Schválený program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
OZV č. 2/2020 kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Drásov,rozš.
NNk,Kocman pč. 723
E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Drásov,
Školní, Hradčanská: obnova NN
Municipální investiční úvěr na refinancování investičních akcí městyse Drásov KB
Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov - TJJ Lucky Drásov
Smlouva o zápůjčce - TJ Sokol Drásov
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Revokace usnesení č. 8.1., 8.2., 8.4./2.3.2020 a usnesení č. 12, 13, 14/18.2.2019
Projednání problematiky školských obvodů
Schválení stanov DSO Mikroregion Čebínka
Dotazy, podněty, připomínky

2. OZV č. 2/2020 kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán návrh OZV regulující používání zábavní pyrotechniky na
všech místech v zastavěném území městyse Drásov.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili pan Z. Sítař, pan Krejsa, Mgr. Bočková, JUDr.
Jobánek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se reguluje
používání zábavní pyrotechniky.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato
Předsedající starostka Mgr. Martina Bočková předala slovo místostarostovi Ing. Jaroslavu Podalovi.

3. E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Drásov,rozš.
NNk,Kocman pč. 723
Městysi Drásov byl společností E.ON Distribuce, a.s. předložen návrh na uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc. č. 720/1 v k. ú. Drásov v majetku městyse
Drásov z důvodu uložení zemního vedení NN. Výkop zemního vedení se nachází na ulici
Hradčanská, pod krajskou komunikací je navrženo vedení protlakem.
V 18:05 hod. se dostavil zastupitel doc. Ing. Radim Kolář Ph.D. a doc. Ing. Jana Kolářová Ph.D., je
přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva.
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Materiál uvedl Ing. Jaroslav Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni k pozemku p.č. 720/1 v k. ú. Drásov v majetku městyse Drásov v rámci stavby
„Drásov,rozš.NNk,Kocman,pč.723“ v celkové výši 5 100,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3.1 bylo přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 720/1 v k. ú.
Drásov po realizaci stavby za podmínek uvedených ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3.2 bylo přijato

4. E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Drásov,
Školní, Hradčanská: obnova NN
Městysi Drásov byl společností E.ON Distribuce, a.s. předložen návrh na uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc. č. 720/1, 720/2, 721, 731/1, 793, 918/2,
1190/1, 1207/1, 2405, 2435, v k. ú. Drásov v majetku městyse Drásov z důvodu umístění distribuční
soustavy - kabel NN, skříně NN. Plánovaná stavba odpovídá druhé etapě rekonstrukce sítě spol E.ON,
dotčené jsou ulice: Čedlosy, Školní, Hradčanská.
Materiál uvedl Ing. Jaroslav Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni k pozemku p.č. 720/1, 720/2, 721, 731/1, 793, 918/2, 1190/1, 1207/1, 2405, 2435 v k. ú.
Drásov v majetku městyse Drásov v rámci stavby Drásov,Školní,Hradčanská:obnova NN“ v celkové
výši 138 300,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4.1 bylo přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 720/1, 720/2,
721, 731/1, 793, 918/2, 1190/1, 1207/1, 2405, 2435 v k. ú. Drásov po realizaci stavby za podmínek
uvedených ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4.2 bylo přijato
Místostarosta Ing. Jaroslav Podal předal slovo předsedající starostce Mgr. Martině Bočkové.

5. Municipální investiční úvěr na refinancování investičních akcí městyse Drásov KB
Zastupitelstvu městyse Drásov jsou předkládány návrhy smluv na municipální investiční úvěr od
Komerční banky, a.s. ve výši 4 378 059,- Kč na refinancování kupní ceny na „Pořízení požární
cisterny pro JSDH Drásov a financování vč. refinancování investiční akce „Revitalizace prostranství
před ZŠ a MŠ T.G. Masaryka, Drásov. Vzhledem k tomu, že investiční akce Nástavba ZŠ Drásov č.
ev. 32 představovala pro rozpočet městyse Drásov náklady vyšší, než bylo plánováno, (investice do
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protipožárních stavebních úprav v přízemí a 1. patře, oprava pláště budovy přízemí, kompletní výměna
elektrorozvaděčů atd.), a zároveň v důsledku daňového deficitu na straně příjmové, je problematické
uhradit investiční závazky, které vznikly v 1. pololetí roku 2020. Požadovaný úvěr je chápán jako
překlenovací s možností bezúplatného předčasného splacení a předpokládá se jeho splacení do konce
roku 2020.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Ing. Podal, Mgr. Lidman, Mgr. Bočková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření smlouvy o investičním úvěru s Komerční bankou,
a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07 ve výši 4 378 059,- Kč na refinancování
a financování investičních akcí městyse Drásov - Pořízení požární cisterny pro JSDH Drásov a
Revitalizace prostranství před ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Drásov.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato
Předsedající starostka Mgr. Martina Bočková předala slovo místostarostovi Ing. Jaroslavu Podalovi.

6. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov - TJJ Lucky Drásov
Na základě předložené žádosti spolku TJJ Lucky Drásov je Zastupitelstvu městyse Drásov opětovně
předkládán ke schválení návrh uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace za
účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností žadatele. Žádost o poskytnutí dotace byla
projednávána na zasedání zastupitelstva dne 2.3.2020. Dotace nebyla schválena, neboť zastupitelstvu
nebylo poskytnuto dostatečné množství informací k hospodaření spolku.
Materiál uvedl Ing. Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili pan Krejsa, MVDr. Cinerová, Mgr. Lidman, Mgr.
Bočková, JUDr. Jobánek, pan Řihák, doc. Ing. Kolářová Ph.D., Ing. Bilanová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace TJJ LUCKY Drásov,z.s. IČO: 49457900
za účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností příjemce, nákladů spojených s účastí
příjemce v celorepublikových soutěžích všech kategorií a nákladů spojených s pořádáním akcí pro
děti a handicapované v průběhu roku 2020 ve výši 70 000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí dotace..
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato
Místostarosta Ing. Jaroslav Podal předal slovo předsedající starostce Mgr. Martině Bočkové.

7. Smlouva o zápůjčce - TJ Sokol
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán ke schválení návrh Smlouvy o zápůjčce finančních
prostředků ve výši 500 000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Drásov na dofinancování investiční akce
Obnova Sokolovny Drásov. Na tuto investiční akci byla přislíbena dotace ve výši 500 000,- Kč
z rozpočtu Jihomoravského kraje - program individuální dotace. Vlivem situace koronaviru byly
veškeré dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pozastaveny. Další jednání o možnosti udělení těchto
dotací je předpokládáno v 2. pololetí letošního roku. Smlouva o zápůjčce je koncipována jako
překlenovací finanční výpomoc pro toto období, tj. do konce roku 2020. Pokud ke schválení dotace
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nedojde a Tělocvičná jednota Sokol Drásov nebude disponovat potřebnými finančními prostředky,
převede do majetku městyse Drásov část svého nemovitého majetku a to pozemek p.č. 304, o rozloze
2 220 m2, zapsanou na LV č. 609 pro TJ Sokol Drásov.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Ing. Podal, pan R. Sítař, Mgr. Bočková, Mgr.
Lidman, pan Beneš, Bc. Dvořák, pan Sítař JUDr. Jobánek, Ing. Bilanová.
Ústně podal prohlášení o svém poměru k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání
věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem dle
zákona o střetu zájmů Ing. Podal, Mgr. Bočková, pan Z. Sítař, pan Dvořák, pan Krejsa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce uzavřené podle ust. § 2390 a
násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. s Tělocvičnou jednotou Sokol Drásov, se sídlem Drásov
č. 51, prostřednictvím které zapůjčuje Městys Drásov Tělocvičné jednotě Sokol Drásov finanční
částku ve výši 500 000,- Kč na dofinancování investiční akce Obnova Sokolovny Drásov na období
do konce roku 2020.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 7 bylo přijato
Předsedající starostka Mgr. Martina Bočková předala slovo místostarostovi Ing. Jaroslavu Podalovi.

8. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočtové opatření č. 1 roku 2020 bylo schváleno Radou městyse Drásov 23.3.2020.
Materiál uvedl Ing. Jaroslav Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 roku 2020.
Usnesení č. 8 bylo přijato

9. Revokace usnesení č. 8.1., 8.2., 8.4./2.3.2020 a usnesení č. 12, 13, 14/18.2.2019
V usneseních, které byly schváleny zastupitelstvem 2.3.2020 a 18.2.2019 schvalující dotace
drásovským spolkům je třeba doplnit větu, týkající se schválení veřejnoprávní smlouvy o dotaci.
Původní usnesení 8.1. ze dne 2.3.2020
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace Volejbalovému sdružení Drásov, IČO:
26638665 za účelem pokrytí nákladů spojených s účastí sdružení v celorepublikových soutěžích všech
kategorií, financování tréninkových hodin v hale a akcí pořádaných volejbalovým oddílem v průběhu
roku 2020 ve výši 140 000,- Kč.
Materiál uvedl Ing. Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace Volejbalovému sdružení Drásov, IČO:
26638665 za účelem pokrytí nákladů spojených s účastí sdružení v celorepublikových soutěžích
všech kategorií, financování tréninkových hodin v hale a akcí pořádaných volejbalovým oddílem
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v průběhu roku 2020 ve výši 140 000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9.1 bylo přijato
Původní usnesení 8.2. ze dne 2.3.2020
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace SK Drásov, z.s. IČO: 22905404 za účelem
pokrytí provozních nákladů spojených s činností příjemce, účastí příjemce v soutěžích, financování
tréninkových hodin v hale a soustředění mládeže v průběhu roku 2020 ve výši 135 000,- Kč.
Materiál uvedl Ing. Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace SK Drásov, z.s. IČO: 22905405 za
účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností příjemce, účastí příjemce v soutěžích,
financování tréninkových hodin v hale a soustředění mládeže v průběhu roku 2020 ve výši 135 000,Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9.2 bylo přijato
Původní usnesení 8.4 ze dne 2.3.2020
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Drásov, o.s. IČO:
75057255 za účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností sdružení a modernizací zázemí
myslivecké chaty ve výši 60 000,- Kč.
Materiál uvedl Ing. Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Drásov, o.s.
IČO: 75057255 za účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností sdružení a modernizací
zázemí myslivecké chaty ve výši 60 000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9.3 bylo přijato
Původní usnesení č. 12 z 18.2.2019
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace Volejbalovému sdružení Drásov, IČO:
26638665 za účelem pokrytí nákladů spojených s účastí sdružení v celorepublikových soutěžích všech
kategorií, financování tréninkových hodin v hale a akcí pořádaných volejbalovým oddílem v průběhu
roku 2019 ve výši 130 000,- Kč.
Materiál uvedl Ing. Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace Volejbalovému sdružení Drásov, IČO:
26638665 za účelem pokrytí nákladů spojených s účastí sdružení v celorepublikových soutěžích
všech kategorií, financování tréninkových hodin v hale a akcí pořádaných volejbalovým oddílem
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v průběhu roku 2019 ve výši 130 000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9.4 bylo přijato
Původní usnesení č.14 z 18.2.2019
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace SK Drásov, z.s. IČO: 22905405 za účelem
pokrytí provozních nákladů spojených s činností příjemce, účastí příjemce v soutěžích, financování
tréninkových hodin v hale a soustředění mládeže v průběhu roku 2019 ve výši 80 000,- Kč.
Materiál uvedl Ing. Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace SK Drásov, z.s. IČO: 22905404 za
účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností příjemce, účastí příjemce v soutěžích,
financování tréninkových hodin v hale a soustředění mládeže v průběhu roku 2019 ve výši 80 000,Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9.5 bylo přijato
Původní usnesení č. 13 z 18.2.2019
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace TJJ Lucky Drásov,z.s. IČO: 49457900 za
účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností příjemce, nákladů spojených s účastí
příjemce v celorepublikových soutěžích všech kategoríí a nákladů spojených s pořádáním akcí pro děti
a handicapovaných v průběhu roku 2019 ve výši 60 000,- Kč.
Materiál uvedl Ing. Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace TJJ Lucky Drásov, z.s. IČO: 49457900
za účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností příjemce, nákladů spojených s účastí
příjemce v celorepublikových soutěžích všech kategoríí a nákladů spojených s pořádáním akcí pro
děti a handicapovaných v průběhu roku 2019 ve výši 60 000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9.6 bylo přijato
Místostarosta Ing. Jaroslav Podal předal slovo předsedající starostce Mgr. Martině Bočkové.

10. Projednání problematiky školských obvodů
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán ke schválení návrh výpovědí smluv o vytvoření
společného školského obvodu spádové školy pro základní a předškolní vzdělávání a to z důvodu
nedostatečné kapacity jak v ZŠ, tak MŠ Drásov v důsledku nárůstu počtu obyvatel v městysi Drásov.
Výpověď školského obvodu je navrhována obci Čebín pro základní vzdělávání a obcím Všechovice a
Skalička pro předškolní vzdělávání. Dle výpovědi bude končit platnost školských obvodů těmto obcím
31.12.2020.
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Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Mgr. Lidman, Ing. Podal, Mgr. Bočková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje výpověď smluv o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy pro základní vzdělávání obci Čebín a obvodu spádové školy pro předškolní vzdělávání
obcím Všechovice a Skalička k datu 31.12.2020.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo přiato
V návaznosti na tento bod Mgr. Bočková pozvala přítomné občany na slavnostní otevření „Nástavby
ZŠ Drásov č. ev. 32“, které se uskuteční dne 6.6.2020 od 15:00 hod.na náměstí.

11. Schválení stanov DSO Mikroregion Čebínka
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán ke schválení návrh stanov DSO Mikroregion Čebínka.
Znění těchto stanov bylo schváleno na shromáždění starostů konaném dne 12.12.2018. Znění stanov
nabylo účinnosti dne 12.12.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje stanovy DSO Mikgroregion Čebínka, které nabylo
účinnosti dne 12.12.2018.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo přiato

12. Dotazy, podněty, připomínky
Mgr. Bočková - vzdálenou formou probíhá závěrečné přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku městyse Drásov za rok 2019 KÚ JmK, ukončeno bude v průběhu tohoto týdne.
S výsledky přezkoumání je nezbytné seznámit zastupitelstvo do konce měsíce června. Předsedající
upozornila na konání následného zasedání zastupitelstva do konce června 2020.
Ing. Podal - informace o výsledku jednání s VaK a.s, Brno ve věci provozu ČOV DrásovMalhostovice. Je zpracováván návrh nájemní smlouvy na provoz ČOV Drásov-Malhostovice.
V diskusi vystoupili Mgr. Bočková, Ing. Podal, JUDr. Jobánek.
Mgr. Lidman - dotaz k rozpočtovému opatření č. 1
Ing. Podal - bližší informace budou podány formou tel. či e-mail

Starostka městyse Mgr. Martina Bočková poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání
Zastupitelstva městyse Drásov v 19:38 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání dle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….
Zdeněk Sítař
člen zastupitelstva městyse Drásov

dne …...………………

……………….…………………….
Radek Sítař
člen zastupitelstva městyse Drásov

dne .…………………..

Starostka:

...……………………………………
Mgr. Martina Bočková
starostka městyse Drásov

dne .….……………….

Zapisovatel:

…………………………………….
Iva Štěpánková

dne .….……………..

Razítko obce:

Vyvěšeno: dne …………………
Sňato:

dne …………………
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