Městys Drahany
Drahany 26, 798 61

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Drahany ze dne 29. 1. 2018
Zastupitelstvo městyse Drahany
1. určuje ověřovatele zápisu: Bc. Vymětalová Zuzana, Havlíková Dana, zapisovatel Ing.
Mikita Petr.
2. schvaluje program zasedání dle návrhu.
3. schvaluje pověřit zpracováním výběrového řízení na dodávku kompostérů a štěpkovače
Ing. Švadlenkovou.
4. schvaluje podání žádosti o dotaci z Podprogramu Mze 129 662 Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na projekt: Městys Drahany – oprava
hřbitova.
5. schvaluje podání žádosti v rámci POV 2018 na opravu střechy ubytovny, střechy a
vstupních dveří domu č.p. 177 a veřejného rozhlasu.
6. schvaluje podání žádosti v rámci dotačního titulu „Dotace na pořízení, rekonstrukci a
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
2018“ na pořízení 2 ks zásahových obleků.
7. schvaluje pronájem kulturního domu dne 10.2.2018 od 1400–2000 hod. paní Janě
Fládrové, bytem Zrzavého 3, Prostějov za účelem konání karnevalu pro děti a částku
2.000,- Kč jako dar na tuto akci.
8. schvaluje odkoupení části parcely č.174/4 a to nově vzniklou parcelu č.174/5 o výměře
102 m2 od p. ing. Jana Hořavy, část parcely 182 a to nově vzniklou parcelu č.182/2 o
výměře 22 m2, kterou vlastní v podílovém vlastnictví ½ Agro Rozstání a ½ p. Tomáš
Pírek, dále část parcely č.85 a to 85/2 o výměře 34 m2 od firmy Jagannath s.r.o. a část
parcely č.208/3 a to nově vzniklou parcelu 208/12 o výměře 198 m2 od p. Josefa
Kopeckého a část parcely č.177/3 nově vzniklou parcelu 177/12 o výměře 34 m 2 od p.
Ivana Sedláka vše za jednotnou kupní cenu 30,- Kč/m2 pozemku.
9. schvaluje finanční dar ŘK farnosti Drahany ve výši 20.000,- Kč.
10. schvaluje finanční dar domovu pro seniory Soběsuky ve výši 5.000,- Kč
11. schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018 dle návrhu.
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