Obec Dřínov, 277 45 Dřínov 38
Zápis č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 25.6.2019
Přítomni:
Omluveni:

Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Pavel Káš, Karel Kohl, Martin Ševic, Iva Štětková
Ladislava Lorencová
Zasedání se zúčastnilo 6 hostů, prezenční listina tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.

Program jednání:
1. Petice občanů – informace o průběhu šetření
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok 2018
3. Účetní závěrka za rok 2018 obce Dřínov
4. Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2018
5. Smlouvy a dodatky
6. Zprávy o kontrole FV a KV
7. Plnění usnesení
8. Různé – dotazy a požadavky občanů, finanční záležitosti obce, materiály doručené po vyvěšení
programu zasedání a další.
9. Diskuse
Zasedání zahájila starostka obce v 18:30 hodin, v době zahájení zasedání je přítomno 5 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné., Jitka Bocková navrhla diskuzi vést průběžně ke
každému bodu jednání a dále místo nepřítomné zapisovatelky pro dnešní zasedání navrhla zapisovatele
Pavla Káše. Program včetně navržených změn byl schválen usnesením č. 7/1 (PRO: 5, PROTI: 0,
ZDRŽEL SE: 0)
K bodu 1
Petice občanů
Dne 7.5.2019 byla předána Obecnímu úřadu Petice podle zákona 85/1990Sb., o právu petičním, proti
ubytovně v obci, kde jsou ubytovaní cizinci, kterou je občany požádáno o zrušení ubytovny v obci Dřínov,
č.p. 20.
Obecní úřad petici postoupil Usnesením ze dne 13.5.2019 příslušnému správnímu orgánu, jímž je Městský
úřad Kralupy nad Vltavou, odbor živnostenský a odbor výstavby a územního plánování, neboť předmět
petice nepatří do působnosti Obecního úřadu Dřínov.
Zatím probíhá kontrola živnostenským odborem, jímž jsme dopisem ze dne 13.6.2019 byli informováni:
Po zjištění faktického provozovatele ubytovny zahájí živnostenský úřad kontrolu jeho podnikatelské
činnosti, v průběhu kontroly se zaměří zejména na platnost živnostenského oprávnění provozovatele a na
způsobilost provozovny dle zvláštních právních předpisů, zejm. na způsobilost dle stavebního zákona,
způsobilost hygienickou a požární. Prověřeno bude rovněž vedení povinných evidencí dle živnostenského
zákona a dalších dotčených právních předpisů.
V případě, že živnostenský úřad zjistí porušení jakéhokoli právního předpisu souvisejícího s provozem
ubytovny, pak v rozsahu svých kompetencí buď uloží sankci nebo zjištění postoupí orgánu státní správy
věcně příslušnému k řešení daného porušení zákona (např. stavební úřad, krajská hygienická stanice
apod.).
V souvislosti s požadavkem občanů na zrušení ubytovny je třeba konstatovat, že pokud se nepodaří
prokázat ubytovateli závažné porušování živnostenskoprávních předpisů, nemá živnostenský úřad legální
možnost provozovnu zrušit.
Ve věci doporučujeme obci, případně podateli petice, obrátit se na Policii ČR - Službu cizinecké policie,
k prověření ubytovaných cizinců.
V 18:37 se dostavil na zasedání zastupitel Martin Ševic.
Parkování lze řešit obecně závaznou vyhláškou, kterou budou vyhrazena parkovací místa na povolení OÚ
a pro hosty hospody lze několik povolenek vystavit. Tato obecně závazná vyhláška bude připravena do
dalšího zasedání.
K bodu 2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok 2018
Hospodaření obce bylo přezkoumáno podle §2 a §3 zákona 420/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
dne 6.6.2019 pracovnicemi odboru interního auditu kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
s výsledkem bez zjištěných chyb a nedostatků (§10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb
Předkládaný materiál byl v souladu se zákonem po dobu nejméně 15 dnů zveřejněn na úřední
a elektronické desce obce umožňující dálkový přístup v době od 6.6.2019 do 25.6.2019.
Zastupitelstvo usnesením č. 7/2 bere na vědomí (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) výsledek
přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok 2018.
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K bodu 3
Účetní závěrka za rok 2018
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění předložil finanční výbor zastupitelstvu obce Dřínov Zprávu
ke schvalování účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018. Zastupitelstvo obce Dřínov nezjistilo, že by účetní
závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů 6:6, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace obce Dřínov (účetní jednotky) a usnesením č. 7/3 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
schvaluje účetní závěrku obce Dřínov za rok 2018.
Zpráva finančního výboru ke schvalování účetní závěrky tvoří přílohu č. 2 zápisu
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018 tvoří přílohu č. 3 zápisu
K bodu 4
Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2018
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, musí zastupitelstvo obce do 30. 6. následujícího roku
projednat závěrečný účet obce, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem.
Obec hospodařila v roce 2018 podle schváleného rozpočtu ze dne 12.12.2017 upraveného v průběhu roku
devíti rozpočtovými opatřeními. Hospodářská činnost obce není zavedena. Podíl závazků na rozpočtu ÚC
je 18,39%, celkový objem dlouhodobých závazků činí 8 195 487,07 Kč.
Všechny obdržené dotace byly využity a vyúčtovány.
Předkládaný materiál byl v souladu se zákonem po dobu nejméně 15 dnů zveřejněn na úřední
a elektronické desce obce umožňující dálkový přístup v době od 6.6.2019 do 25.6.2019, občany nebyly do
této chvíle vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce po projednání na veřejném zasedání zastupitelstva vyjadřuje souhlas a usnesením
7/4 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a inventarizační zprávy za
rok 2018. Návrh usnesení tvoří přílohu č. 4 zápisu.
K bodu 5
Smlouvy a dodatky
5.1.
Zastupitelstvo usnesením č. 5/2 schválilo záměr darování st.p. 236 o výměře 102 m 2 a p.p. 639/11
o výměře 774 m2 nově vytvořené geometrickým plánem č. 447-3212/2019 Tělovýchovné jednotě Sokol
Dřínov, z.s. s podmínkou, že v případě zániku TJ pozemky přejdou zpět do vlastnictví obce a případě
převodu na jinou osobu bude mít obec přednostní právo nabytí. Záměr byl zveřejněn od 24.4.2019 do
7.5.2019, ale protože nebyla dodržena minimální doba vyvěšení, byl znovu zveřejněn na dobu od 6.6.2019
do 25.6.2019, ale ani v této době nikdo k záměru nevznesl připomínky, ani nepředložil jiný návrh.
Rozdělení p.p. 639/4 a 639/5, změna způsobu využití oddělené části p.p. 639/5 o výměře 61 m 2 a scelení
oddělených částí p.p. 639/4 a 639/5 do p.p. 639/11 bylo odsouhlaseno Stavebním úřadem MÚ Kralupy
n.Vlt. 19.6.2019 pod č.j. MUKV 40540/2019 VYST a změna způsobu využití oddělené části p.p. 639/4 o
výměře 713 m2 bylo schváleno územním souhlasem Stavebního úřadu MÚ Kralupy n.Vlt. 19.6.2019 pod č.j.
MUKV 46560/2019 VYST.
Zastupitelstvo proto usnesením č. 7/5 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje darování st.p. 236 o
výměře 102 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Dřínov a p.p. 639/11
o výměře 774 m2, ostatní plocha-jiná plocha, nově vytvořené geometrickým plánem č. 447-3212/2019,
potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník dne 11. 4. 2019, č. j.
PGP-555/2019-206, z části p.p. 639/4 o výměře 713 m 2 a p.p. 639/5 o výměře 61 m 2, zapsaných na LV č.
10001 pro k.ú. a obec Dřínov, Tělovýchovné jednotě Sokol Dřínov, z.s., se sídlem Dřínov č.p. 196, 277 45
Dřínov, IČ: 49521624 a přijetí předkupního práva na bezúplatný převod výše uvedených nemovitostí
včetně všech součástí a veškerého příslušenství a rozvazovací podmínky, že v případě zrušení
obdarované Tělovýchovné jednoty Sokol Dřínov, z.s. přejdou veškeré tyto nemovitosti zpět na obec Dřínov.
5.2.
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2307201801 s TNT Consulting, s.r.o., IČO 25528114, na
číselné vyjádření odměny za manažerské řízení realizace projektu „Pořízení kompostérů pro občany obcí
Dřínov a Újezdec“.
TNT Consulting, s.r.o. byl předložen dodatek, jehož předmětem je číselné vyjádření odměny dle bodu č.
4.1, písmeno d) Příkazní smlouvy ze dne 17.7.2018 na základě realizovaného výběrového řízení. Odměna
je ve výši 38 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo usnesením č. 7/6 (PRO:6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě č. 2307201801 s TNT Consulting, s.r.o., IČO 25528114, na číselné vyjádření odměny
za manažerské řízení realizace projektu „Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec“.
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K bodu 6
Zprávy o kontrole FV a KV
Kontrolní a finanční výbor předali zastupitelstvu zprávy o provedených kontrolách.
Zastupitelstvo usnesením č. 7/7 (PRO:6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí výsledky kontrol
kontrolního a finančního výboru. Zprávy obou výborů tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu
K bodu 7
Plnění usnesení
38/11 Martinu Ševicovi a Karlovi Kohlovi
Svolat nové jednání vlastníků pozemků dotčených GP č. 378
trvá, stále se nedaří zastihnout jednoho z majitelů dotčených pozemků, hledá se alternativní řešení
k vyřešení vlastnictví pozemků pod vodotečí Dřínovský potok.
19.2.2019 proběhlo přezkumné jednání a schůze věřitelů v sídle Městského soudu v Praze, Slezská 9,
Praha 2.
8.4.2019 byla podána informace od insolvenčního správce, který v současné době jedná s právním
zástupcem věřitele Ing. Ivana Glemby o prodeji nemovitých věcí a přednostním vypořádáním tohoto
věřitele.
Termín: prodloužen do 31.12.2019
33/20 L. Lorencové
Zajistit zaměření zbývající části hranice p.p. 64/35
trvá, stále se čeká na návrh geometrického plánu a souhlasného prohlášení
Termín: do 31.12.2019
2/19
Jitce Bockové
Zajistit zpracování plánu obnovy kanalizace a ČOV k vytvoření finančního fondu obnovy kanalizace a ČOV
Trvá, dokument je rozpracovaný, zatím nedokončený.
Termín prodloužen 31.10.2019
K bodu 8
Různé
8.1. Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV
Dnes proběhla schůzka s dodavatelem ČOV na realizaci opatření vedoucích k žádoucí funkci ČOV. Byly
dohodnuty konkrétní kroky vedoucí k zajištění požadovaného chodu čistírny. Dotčené orgány na základě
vyhodnocení zkušebního provozu nesouhlasí s jeho ukončením a požadují prodloužení do doby odstranění
mechanických závad.
Zastupitelstvo usnesením č. 7/8 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí prodloužení
zkušebního provozu čistírny odpadních vod a realizaci opatření na technologii.
8.2. Příprava projektové dokumentace na rozšíření stávající hasičárny, Dřínov 18
Pozastaveno do doby vyřešení koupě části pozemku p.č. 86/1 (následující bod)
8.3. Nabídka prodeje části pozemku p.č. 86/1 na výstavbu nové hasičárny
Majitelem pozemku č.p. 86/1 v obci byla přednesena nabídka části tohoto pozemku pro výstavbu nové
hasičárny. K. Kohl přenesl návrh na prověření možnosti, zda by se vedle hasičárny vešlo i plánované
multifunkční hřiště. Stavba je v souladu s územním plánem a Stavební úřad a Odbor územního plánování
nebude vznášet ke stavbě námitky. Pozemek byl také zběžně prohlédnut statikem a doporučil stavbu na
pilířích kvůli odvzdušnění a radonu.
V případě dohody by se řešila i hranice mezi st.p. 63/1 a p.p. 672/3, které sousedí s p.p. 86/1.
nyní majitel dotyčného pozemku musí dořešit vyvázání pozemku z bankovní zástavy a kolaudaci stavby.
8.4. Fotbalové hřiště
Vedením fotbalového oddílu Tělovýchovné jednoty Sokol Dřínov, z.s. (dále jen „spolek“), byl při
schvalování rozpočtu na letošní rok předložen záměr stavebních úprav kabin a oplocení valu fotbalového
hřiště.
Zastupitelstvem byla realizace záměrů podmíněna převodem pozemků pod stávajícími kabinami a
přilehlými k ploše fotbalového hřiště. Počátkem letošního roku proběhla na fotbalovém hřišti schůzka se
zástupci fotbalového oddílu na které byly vymezeny a následně přítomným geodetem zaměřeny části p.p.
639/4 a p.p. 639/5, na kterých má spolek záměr rozšíření kabin. Podle nového občanského zákoníku je
stavba součástí pozemku, a protože pozemek kolem kabin i pod kabinami je ve vlastnictví obce, nemohla
by být přístavba ve vlastnictví spolku. Zastupitelstvo proto usnesením č. 4/2 schválilo záměr darování st.p.
236 pod kabinami a budoucí p.p. 639/11 kolem kabin Tělovýchovné jednotě Sokol Dřínov, z.s.
s podmínkou, že v případě zániku TJ pozemky přejdou zpět do vlastnictví obce a případě převodu na jinou
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osobu bude mít obec přednostní právo nabytí, a usnesením č. 4/3 uložilo Jitce Bockové připravit s právní
kanceláří darovací smlouvu, která by podmínky obce ošetřila, což je splněno.
Darovací smlouva byla schválena na dnešním zasedání usnesením 7/6.
Po zapsání převodu pozemků katastrálním úřadem bude moci spolek zahájit realizaci záměru rozšíření
kabin a přilehlého zázemí.
8.5. Hostinec Na Staré
Zastupiteli byla svolána schůzka s nájemcem, na které byl projednán osobně požadavek nájemce na
vytvoření dodatku ke stávající nájemní smlouvě. Po splnění smluvní povinnosti nájemcem spočívající
v doložení požadovaných dokladů bude ke stávající smlouvě vyhotoven dodatek se změnou
podnikatelského záměru bez požadovaného snížení celkových investic.
Dne 10.5.2019 byl nájemci zaslán dopis s výzvou na odstranění nedostatků, dodání podkladů pro legalizaci
stavby a kolaudaci pergoly. Termín k odstranění závad podání 30 dnů stanovil Odbor výstavby a územního
plánování Kralupy nad Vltavou. Pokud v této lhůtě nebude vše potřebné doloženo, bude zahájeno řízení
o odstranění stavby.
Pokud dojde ke splnění smluvních povinností nájemce, dojde k uzavření dodatku ke smlouvě z důvodu
změny podnikatelského záměru, v opačném případě bude nájemní smlouva vypovězena.
Dle konzultace se Odborem výstavby a územního plánování Kralupy nad Vltavou nájemce spolupracuje,
není však dosud ve věci vydáno žádné rozhodnutí.
8.6. Rozšíření kamerového systému v obci
V letošním roce extrémně řeší obecní úřad zanášení kontejnerů se separovaným odpadem odpadem
netříděným. Dosud se podařilo odhalit jen malý počet viníků. Možnost, jak řešit situaci, je změna stanovišť
separovaného odpadu tak, aby nebyly u hlavních komunikací, a jejich zabezpečení kamerovým systémem.
Zvažována je možnost oplocení a uzamčení prostoru pro separaci. Protože tento problém vyžaduje
finančně nákladné řešení, je nutné připravit komplexní projekt a zajistit dotaci na jeho realizaci. Protože
realizace po případném získání dotace je na delší časovou osu, navrhuje Jitka Bocková zajistit kamerový
dohled, který bude při realizaci projektu převeden na monitoring Městské policie Odolena Voda.
Zastupitelstvo usnesením č. 7/9 (PRO:6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje rozšíření kamerového
monitoringu stávajících sběrných hnízd separovaného odpadu
8.7. Rozpracované investiční záměry
• Místní komunikace
Byl zaurgován projektant k dokončení projektové dokumentace, aby mohly být obeslány dotčené orgány
k vydání stanovisek k záměru.
V lokalitě křižovatky silnic III. třídy u Hostince Na Staré byl navržen jednosměrný provoz (za využití části
místní komunikace na pozemku p.č. 663/1. Na tuto lokalitu by bylo vhodné nechat zpracovat studii a zaslat
k vyjádření Krajské správě a údržbě silnic. Zastupitelé se dohodli, že v první řadě bude zaslán dotaz na
KSÚS pouze s popisem záměru a zákresem do mapy, který připraví Martin Ševic. Dále bylo dohodnuto, že
všechny schválené změny, které mají vliv na umístění chodníků (včetně vjezdů na soukromé pozemky)
budou projektantům neodkladně poskytnuty.
• Mateřská školka
Byl zaurgován projektant, projektová dokumentace včetně stanovisek dotčených orgánů bude v nejbližších
dnech předána stavebnímu úřadu. Zároveň jsou obeslány dotčené orgány na vydání stanovisek
k rekonstrukci místní komunikace k obsluze mateřské školky.
• Revitalizace rybníka
Čeká se na výsledek biologického průzkumu a následné vyjádření Krajského úřadu z hlediska výskytu
chráněných živočichů a cenovou nabídku na úpravu projektu. Je nutné prověřit smlouvu se společností
AXIOM, která projektovou dokumentaci zpracovávala, aby se přesně určilo, kdo ponese náklady za opravu
projektu.
8.8. Rozpracované akce ve spolupráci s ORP Kralupy nad Vltavou
• Zřízení datové sítě na lampách veřejného osvětlení
Městem Kralupy nad Vltavou je připravován záměr firmy RadioLed „Zřízení datové sítě na lampách
veřejného osvětlení“
• Elektronická úřední deska
Městem Kralupy nad Vltavou je realizováno výběrové řízení na dodavatele elektronických úředních desek
pro obce ORP.
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8.9. Příprava nových projektů
- multifunkční hřiště v lokalitě u rybníka mezi ČOV a Dirty parkem, popřípadě na pozemku pod
rampou v případě dohody na jeho koupi u multifunkčního hřiště, připravovat projekt (nebo jen
návrh projektu) a směřovat jej s možností začlenění do nové lokality na rampě, takže možná
vizualizaci s novou hasičárnou.
- kompostárna, v případě získání pozemků st. 189 (žlab) a pozemkové 190 (manipulační plocha)
- oprava zvoničky a pomníku padlých.
8.10. Příprava oslav 666
Hostem byl vznesen dotaz k zamítnutí žádosti na záměr umístění stánku s občerstvením provozovaným
oddílem stolního tenisu. Po diskusi bylo dohodnuto, že bude svolána schůzka organizátorů a spolků
zajišťujících občerstvení při oslavách.
Dále byly projednány podrobnější přípravy, vybírání poplatku za zábor veřejného prostranství v den oslav,
parkování a prodej reklamních předmětů.
Zastupitelstvo usnesením č. 7/10 (PRO:6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje upuštění od vybírání
poplatku za zábor veřejného prostranství v rámci oslav
Zastupitelstvo usnesením č. 7/11 (PRO:6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje Ceník zboží a reklamních
předmětů k prodeji v rámci oslav. Ceník tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu
8.11. Stav finančních prostředků obce
K dnešnímu dni:
Česká spořitelna běžný účet
301 055,06 Kč
Česká národní banka
10 695,31 Kč
GE Money Bank běžný účet
1 027,21 Kč
GE Money Bank spořicí účet
3 212 500,68 Kč
Pokladní hotovost
53 640,00 Kč
Majetkový účet – Nemovitostní fond
144 185,61 Kč
Česká spořitelna úvěrový účet
-7 819 547.97 Kč
Zastupitelstvo usnesením č. 7/12(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí stav finančních
prostředků Obce.
8.12. Zprávy Městské policie Odolena Voda
Zastupitelstvo usnesením č. 7/13 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí zprávy o činnosti
Městské policie Odolena Voda
K bodu 9
Diskuse
Diskuse byla vedena v průběhu zasedání
Zasedání ukončeno v 19:50 hod.
Zapisovatel: Pavel Káš

Jitka Bocková
starostka obce

Karel Kohl
místostarosta obce

Iva Štětková

Martin Ševic

Ověřovatelé zápisu:

Přílohy:
1. Prezenční listina hostů
2. Zpráva finančního výboru ke schvalování účetní závěrky
3. Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018
4. Návrh usnesení na celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a inventarizační zprávy za rok 2018.
5. Zprávy z kontrol kontrolního a finančního výboru
6. Ceník zboží a reklamních předmětů k prodeji v rámci oslav
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Usnesení č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 25.6.2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
7/1
program včetně navržených změn
7/3
účetní závěrku obce Dřínov za rok 2018
7/4
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a inventarizační zprávy za rok 2018
7/5
darování st.p. 236 o výměře 102 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 10001 pro k.ú.
a obec Dřínov a p.p. 639/11 o výměře 774 m 2, ostatní plocha-jiná plocha, nově vytvořené
geometrickým plánem č. 447-3212/2019, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Mělník dne 11. 4. 2019, č. j. PGP-555/2019-206, z části p.p. 639/4 o výměře
713 m2 a p.p. 639/5 o výměře 61 m2, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Dřínov,
Tělovýchovné jednotě Sokol Dřínov, z.s., se sídlem Dřínov č.p. 196, 277 45 Dřínov, IČ: 49521624
a přijetí předkupního práva na bezúplatný převod výše uvedených nemovitostí včetně všech
součástí a veškerého příslušenství a rozvazovací podmínky, že v případě zrušení obdarované
Tělovýchovné jednoty Sokol Dřínov, z.s. přejdou veškeré tyto nemovitosti zpět na obec Dřínov
7/9
rozšíření kamerového monitoringu stávajících sběrných hnízd separovaného odpadu
7/10
upuštění od vybírání poplatku za zábor veřejného prostranství v rámci oslav
7/11
Ceník zboží a reklamních předmětů k prodeji v rámci oslav
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
7/2
výsledek přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok 2018
7/6
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2307201801 s TNT Consulting, s.r.o., IČO 25528114, na
číselné vyjádření odměny za manažerské řízení realizace projektu „Pořízení kompostérů pro
občany obcí Dřínov a Újezdec“.
7/7
výsledky kontrol kontrolního a finančního výboru
7/8
prodloužení zkušebního provozu čistírny odpadních vod a realizaci opatření na technologii
7/12
stav finančních prostředků Obce.
7/13
zprávy o činnosti Městské policie Odolena Voda
Zapisovatel: Pavel Káš

Jitka Bocková
starostka obce

Karel Kohl
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Iva Štětková

Martin Ševic
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