Městys Drahany
Drahany 26, 798 61

Usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Drahany ze dne 7. 6. 2021
Zastupitelstvo městyse Drahany
1. schvaluje ověřovatele zápisu paní Danu Havlíkovou a pana Petra Sedláka, zapisovatel Ing. Petr
Mikita.
2. schvaluje doplněný program veřejného zasedání zastupitelstva dle návrhu.
3. schvaluje výjimku pro JM ZŠ a MŠ Drahany z maximálního počtu dětí v předškolním vzdělávání na
28 dětí ve školním roce 2021/2022 dle důvodové zprávy.
4. schvaluje výsledky výběrového řízení na akci Oprava budovy úřadu městyse Drahany a pověřit
starostu podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem.
5. schvaluje příkazní smlouvu číslo P/2021/031 související s projektem „Oprava páteřní komunikace na
hřbitově v městysi Drahany“.
6. schvaluje příkazní smlouvu číslo P/2021/032 související s projektem „Rekonstrukce zázemí pro
sportovní vyžití v městysi Drahany“.
7. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č.2021/01885/0SR/DSM z dotačního programu Olomouckého
kraje POV 2021na akci „Oprava budovy úřadu městyse Drahany "a pověřuje starostu podpisem.
8. schvaluje přijetí dotace z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“,
dotačního titulu 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce a uzavření této smlouvy o
poskytnutí dotace č. 2021/01885/OSR/DSM.
9. schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v Programu na podporu JSDH na rok 2021 ve
výši 9000,- Kč.
10. schvaluje uzavření smlouvy č.2021/02181/OKH/DSM o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem na
pořízení ochranných prostředků pro hasiče.
11. schvaluje závěrečný účet městyse Drahany za rok 2020 bez výhrad.
12. schvaluje účetní závěrku městyse Drahany za rok 2020.
13. schvaluje rozpočtové opatření č.5/2021 dle předloženého návrhu.
14. schvaluje pronájem bytu v domě č.p. 168 p. Markétě Dadákové na období půl roku.
15. schvaluje pronájem bytu v domě č.p. 177 p. Klášterníkovi na období půl roku.
16. schvaluje pronájem kulturního domu p. D. Kotlánové ze dne 7.8. na 8.8.2021 za účelem rodinné
oslavy.
17. schvaluje finanční dar SDH Drahany ve výši 30.000,- Kč na přestavbu požární stříkačky.
18. schvaluje odměnu p. Josefu Nejedlému ve výši 3000,- Kč ze sociálního fondu k odchodu do starobního
důchodu.
19. schvaluje zateplení stropu průjezdu v domě č.p. 203 firmou Pavel Václavík IČO 88550648.
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