MĚSTYS DRNHOLEC

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁPIS Z 39. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 20.07.2016 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Bronislav Kocman, Bc. Pavla Seveldová
bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání v 16:30 a přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost všech členů rady. Dále
konstatoval, že zápis z předchozího jednání rady byl ověřen, námitky k němu nebyly vzneseny a lze do něho
nahlédnout v kanceláři Úřadu městyse Drnholec.
Starosta předložil radě návrh programu jednání a vyzval přítomné členy rady k jeho doplnění. Návrh na
doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č. 39/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 39. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Žádost o zápis do rejstříku škol
3. Veřejná zakázka na dopravní automobil pro JSDH Drnholec
4. Majetkové záležitosti
4.1. Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 835/1 k.ú. Drnholec
4.2. Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 462 k.ú. Drnholec
4.3. Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky a zpevněných přístupových a parkovacích
ploch na pozemku parc.č. 133/1k.ú. Drnholec
4.4. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 601/1, 601/5 a 601/6
v k.ú. Drnholec – přípojka NN Woznica
4.5. Pronájem části pozemku parc.č. 424/1 k.ú. Drnholec
5. Stížnost na ZŠ a MŠ Drnholec
6. Zpráva o výsledku inspekční činnosti v ZŠ a MŠ Drnholec
7. Různé
7.1. Informace o podané žádosti o vrácení poplatku
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Žádost o zápis do rejstříku škol
Radě byl předložen návrh na zápis do rejstříku škol o nejvyšším povoleném počtu žáků ve školním klubu u
Základní školy a mateřské školy Drnholec p.o., Svatoplukova 277/2, Drnholec. Jedná se o zápis počtu 30
dětí s účinností od 1.9.2016.
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Usnesení č. 39/2:
Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
pro školní klub, jehož činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec, Okres Břeclav,
příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, Drnholec. Změna se týká nejvyššího povoleného počtu
žáků ve školním klubu na 30 s účinností od 01.09.2016.
Hlasování

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení bylo přijato
Bod 3 – Veřejná zakázka na dopravní automobil pro JSDH Drnholec

Radě byly předloženy doručené nabídky na dodání dopravního automobilu pro Jednotku SDH Drnholec.
Nabídky podali:
1. PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o., Masojedy 59 – nabídková cena 839 370 Kč bez DPH
2. TECHSPORT s.r.o., Pekařská 33, Brno – nabídková cena 796 000 Kč bez DPH
3. BS auto Brno, a.s., Veslařská 2, Brno – nabídková cena 871 885 Kč
Po vyhodnocení předložených nabídek byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou – nabídka
společnosti TECHNOSPORT, s.r.o., IČ: 25524135, se sídlem Pekařská 33, Brno.
Usnesení č. 39/3:
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy se společností TECHSPORT, s.r.o., IČ: 25524135, se sídlem
Pekařská 33, Brno na dodání dopravního automobilu dle předložené nabídky v hodnotě 796 000 Kč
bez DPH.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 4 – Majetkové záležitosti
4.1 – Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 835/1 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost Pavla a Ilony Pitákových, bytem Tyršova 173/1, Drnholec, o uzavření smlouvy
o provést stavbu kanalizační přípojky k rodinnému domu č.pop. 173 na ulici Tyršova, na pozemku parc.č.
835/1 k.ú. Drnholec. K zásahu do místní komunikace nedojde. Dotčené povrchy (zámková dlažba) budou
po dokončení uvedeny do původního stavu.
Usnesení č. 39/4:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku parc.č.
835/1 k.ú. Drnholec se stavebníky Piták Pavel a Ilona, oba bytem Tyršova 173/1, Drnholec tak, jak
je vyznačeno v předloženém situačním nákresu. Právo provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

4.2 – Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 462 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost Jiřího Batelky, bytem nám. Svobody 18/38, Drnholec, o uzavření smlouvy o
provést stavbu kanalizační přípojky k rodinnému domu č.pop. 18 na nám. Svobody, na pozemku parc.č. 462
k.ú. Drnholec. K zásahu do místní komunikace nedojde. Dotčené povrchy budou po dokončení uvedeny do
původního stavu.
Usnesení č. 39/5:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku parc.č.
462 k.ú. Drnholec se stavebníkem Jiřím Batelkou, bytem nám. Svobody 18/38, Drnholec tak, jak je
vyznačeno v předloženém situačním nákresu. Právo provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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4.3 – Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky, zpevněných přístupových a parkovacích
ploch na pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost Romana Kalianka, bytem Dyjská 92/26, Drnholec, o uzavření smlouvy o právu
provést stavbu vodovodní přípojky a zpevněných přístupových a parkovacích ploch na pozemku parc.č.
133/1 k.ú. Drnholec pro novostavbu polyfunkčního domu, který bude umístěn na pozemku parc.č. 133/37
k.ú. Drnholec. K zásahu do místní komunikace nedojde. Dotčené povrchy budou po dokončení uvedeny do
původního stavu.
Usnesení č. 39/6:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky a zpevněných
přístupových a parkovacích ploch na pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec pro novostavbu
polyfunkčního domu, který bude umístěn na pozemku parc.č. 133/37 k.ú. Drnholec, se stavebníkem
Romanem Kaliankem, bytem nám. Dyjská 92/26, Drnholec tak, jak je vyznačeno v předloženém
situačním nákresu. Právo provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

4.4 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 601/1, 601/5 a
601/6 k.ú. Drnholec – přípojka NN Woznica
Radě byl předložen návrh společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro stavbu „Drnholec – přípojka NN
Woznica“ na pozemcích parc.č. 601/1, 601/5 a 601/6 k.ú. Drnholec.
Usnesení č.39/7 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.
601/1, 601/5 a 601/6 k.ú. Drnholec se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice pro stavbu „Drnholec – přípojka NN Woznica“.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

4.5 – Pronájem části pozemku parc.č. 424/1 k.ú. Drnholec
Radě byl předložen materiál týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 424/1 k.ú. Drnholec – ulice
Hrušovanská – o výměře 120 m2. Předmětná část pozemku bude užívána jako zahrádka pro osobní potřebu
nájemce – Jana Straubová, bytem Hrušovanská 558, Drnholec.
Záměr pronájmu byl schválen radou dne 20.06.2016 usnesením č. 37/8 a zveřejněn na úřední desce od
29.06.2016 do 19.07.2016. O pronájem předmětné části pozemku neprojevil zájem žádný jiný žadatel.
Usnesení č. 39/8:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Janou Straubovou, bytem Hrušovanská 558,
Drnholec, na pronájem části pozemku parc.č. 424/1 k.ú. Drnholec o výměře 120m2 (předmětná část
pozemku je vyznačena v přiloženém situačním náčrtu) pro zřízení zahrádky pro osobní potřebu
nájemce. Nájemné se stanovuje ve výši 480 Kč/rok. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 5 – Stížnost na ZŠ a MŠ Drnholec
Radě byl předložen materiál týkající se stížnosti pana Miloslava Hajdina, bytem Jevišovka č.pop. 91 –
zákonným zástupcem Jakuba Hajdina. Předmětem stížnosti je trvající šikana na ZŠ Drnholec a stížnost na
chování zaměstnanců školy. Stížností se zabývala i Česká školní inspekce, která na základě žádosti městys
poskytla zprávu o výsledku šetření této stížnosti. Po prošetření ČŠI zjistila, že stížnost byla v některých
bodech důvodná, a to konkrétně v bodech týkajících se:
1) postupu školy při opakovaném ohlášení nevhodného chování žáků
2) informovanosti zákonných zástupců žáků o přijatých opatřeních
3) zajištění bezpečnosti žáků při vzdělávání.
K celé věci se na zasedání rady vyjádřila i ředitelka ZŠ a MŠ Drnholec RNDr. Jana Kalandrová a přednesla
návrh nápravných opatření, která budou přijata.
k bodu 1)









přesná specifikace a vymezení kompetencí výchovného poradce a metodika prevence v náplni práce,
společný termín konzultačních hodin výchovného poradce a metodika prevence,
zřízení zvláštní místnosti pro činnost školního poradenského zařízení,
2x ročně provést dotazníkové šetření na vztahy mezi žáky ve všech třídách - zodpovídá metodik
prevence (konec října, konec března) a seznámení zákonných zástupců s jejich výsledky na
konzultacích s rodiči - zodpovídají třídní učitelé (listopad, duben),
4x ročně aktiv třídních učitelů,
všichni pedagogové za pomoci školního poradenského zařízení průběžně a neodkladně řeší každou
připomínku, případně stížnost,
stanovení nových pravidel pro předávání informací elektronickou cestou od rodičů přes třídní učitele
k členům školního poradenského zařízení,
seminář k prevenci šikany pro všechny pedagogy i asistenty pedagoga – 1. pololetí šk. roku
2016/2017

K bodu 2)


změna v organizaci konzultací s rodiči: společná část, kde zákonní zástupci budou informováni o
vztazích v třídním kolektivu s cílem předcházet konfliktním situacím mezi žáky

K bodu 3)



Dne 22. 4. 2016 byl posílen dohled ve třídě 2. A (třídní učitelka nebo asistentka pedagoga), od
13.6.2016 v době přestávek dohled obě (třídní učitelka a asistentka pedagoga).
Dne 3. 6. 2016 bylo vydáno Opatření ředitelky školy ke zvýšení bezpečnosti v době vyučování
(mimo jiné posílen dohled v šatnách v době od 7.20 do 7.40 hodin).

Rada projednala jednotlivé návrhy opatření a považuje je v dané situaci za dostatečné.
Pokud se týká zjištěných pochybení konkrétních pracovníků školy, v této věci nemá rada žádné kompetence,
jelikož se jedná o zaměstnance školy. Tato věc je tedy v kompetenci ředitelky školy jako statutárního
zástupce zaměstnavatele.
bez usnesení

Bod 6 – Zpráva a výsledku inspekční činnosti v ZŠ a MŠ Drnholec
Rada byla seznámena se zprávou České školní inspekce, která prováděla inspekční činnost v Základní škola
a mateřské škole Drnholec ve dnech 23. – 26. května 2016.
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Na základě provedené inspekce byly v závěru ČŠI kladně hodnoceny zvláště otevřenost školy k otázkám
integrace dětí a žáků, otevřenost k vnějším partnerům a dosahované výsledky vzdělávání. Velmi kladně byla
hodnocena činnost pracovníků MŠ a kvalitní řízení MŠ. Zásadním nedostatkem je nevyhovující úroveň
školní prevence sociálně patologických jevů a její neefektivní provázanost s výchovným poradenstvím.
V této oblasti byla ředitelkou školy navržena opatření ke zlepšení již v souvislosti s řešením stížnosti
(projednáno radou v bodě 5. této schůze).
Rada vzala předloženou zprávu ČŠI, i návrhy na opatření v oblasti prevence sociálně patologických jevů na
vědomí.
bez usnesení

Bod 7 – Různé
7.1 Informace o podané žádosti o vrácení poplatku
Rada byla informována o žádosti o vrácení poplatku za termín svatby mimo stanovenou dobu, kterou padali
manželé Bejdákovi dne 19.7.2016 a tuto adresovali Radě městyse Drnholec. V tomto případě se ovšem jedná
o postup podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, kde k rozhodnutí v této věci
je příslušná stanovená úřední osoba, v tomto případě matrikářka, a rada nemá v této věci žádné kompetence.
Pokud se týká stížnosti na nedostačenou informovanost ohledně správních poplatků za uzavření manželství,
byla přijata opatření k nápravě. Rada vzala informaci na vědomí.

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:50
Zápis vyhotoven dne: 22.07.2016
Zapisovatel: Viceníková Lenka
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