MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 51. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 13.02.2017 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE 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
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. 51/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 51. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2016 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
3. Plán odpisů ZŠ a MŠ Drnholec na tok 2017
4. Zpráva o provedené inventarizaci ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2016
5. Poskytnutí krátkodobého ubytování
Hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2016
a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
Radě byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Drnholec,
p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec sestavená ke dni 31.12.2016 a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2016. Za rok 2016 je vykazován zisk ve výši 2.814,55 Kč, který bude
přidělen do rezervního fondu.
Usnesení č. 51/2:
Rada městyse Drnholec schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
školy a mateřské školy Drnholec, p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec sestavenou ke
dni 31.12.2016.
Rada městyse Drnholec schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016.
Vykázaný zisk ve výši 2.814,55 Kč bude převeden do rezervního fondu.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
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Bod 3 – Plán odpisů ZŠ a MŠ Drnholec na rok 2017
Radě byl předložen návrh odpisů Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova 277,
Drnholec pro rok 2017.
Usnesení č. 51/3:
Rada schvaluje plán odpisů Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova 277,
Drnholec pro rok 2017. Schválený plán odpisů tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
sování
Bod 4 – Zpráva o provedené inventarizaci ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2016
Radě byla předložena zpráva a dokumentace o provedené inventarizaci ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2016.
Členové rady se s matriálem seznámili, nebyly vzneseny žádné dotazy ani námitky.
bez usnesení
Bod 5 – Poskytnutí krátkodobého ubytování
Rada byla informována o situaci manželů Tanasie. V této věci byla rada informována již na minulé schůzi.
S ohledem na tíživou situaci rodiny s ohledem na nezletilé děti bylo po diskuzi dohodnuto, že rodině bude
poskytnuto krátkodobé ubytování v uvolněných místnostech v objetu č.pop. 64 na nám. Svobody, a to do
konce měsíce března 2017.
Usnesení č. 51/4:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o krátkodobém ubytování v objektu na nám. Svobody č.pop. 64
Drnholec s paní Kristýnou Tanasie, nar.: 5.5.1986, bytem Kostelní 368, Drnholec – 4 místnosti
v I.patře objektu se sociálním zařízením, předsíní a spíží o celkové výměře 74,8 m2. Ubytování bude
poskytnuto do 31.3.2017 za celkovou úplatu ve výši 8.810 Kč splatnou ve dvou splátkách, a to 4.405
Kč splatných do 25.02.2017 a 4.405 Kč splatných do 15.03.2017.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 18:05

Zápis vyhotoven dne: 14.02.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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