MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 52. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 27.02.2017 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
Omluvena: Bc. Pavla Seveldová
Bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání v 16:30 a přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost většiny 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. 52/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 52. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Uzavření MŠ Dobré Pole
3. Pronájem částí pozemků parc.č. 1157/1 a 1643/301 k.ú Drnholec
4. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 601/1, 601/5 a 601/6 k.ú. Drnholec pro stavbu
„Drnholec, přípojka kNN Woznica Tomáš“
5. Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 601/1, 601/5, 601/6 a 601/7 k.ú. Drnholec –
přípojky sítí TI a zpevněné plochy k novostavbě RD
6. Příprava 12. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Omezení provozu MŠ Dobré Pole
Radě byla předložena žádost ZŠ a MŠ Drnholec, p.o., o omezení provozu mateřské školy Dobré Pole. Jedná
se o uzavření mateřské školy v období jarních prázdnin – od 13.03.2017 do 17.03.2017. Uzavření bylo
projednáno s rodiči.
Usnesení č. 52/2:
Rada souhlasí s omezením provozu mateřské školy v Dobrém Poli v době od 13.03.2017 do
17.03.2017.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení bylo přijato
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Bod 3 – Pronájem částí pozemků parc.č. 1157/1 a 1643/301 k.ú. Drnholec
Radě byl předložen materiál týkající se pronájmu částí pozemků parc.č. 1157/1 a 1643/301 k.ú. Drnholec o
celkové výměře 160 m2.
Záměr pronájmu by schválen radou dne 01.02.2017 usnesením č. 50/3 a zveřejněn na úřední desce od
07.02.2017 do 24.02.2017. O pronájem předmětných částí pozemků projevil zájem jediný zájemce – pan
Hynek Šebesta, Dolní 437, Drnholec.
Usnesení č. 52/3:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Hynkem Šebestou, bytem Dolní 437, Drnholec
na pronájem částí pozemků parc.č. 1157/1 a 1643/1 k.ú. Drnholec o celkové výměře 160 m2. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájem se stanovuje ve výši 4 Kč/m2/rok. Předmětné části
pronajatých pozemků jsou vyznačeny v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
4 – Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 601/1, 601/5 a 601/6 k.ú. Drnholec pro
stavbu „Drnholec, přípojka kNN Woznica Tomáš“
Radě byl předložen návrh společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 601/1, 601/5 a 601/6 k.ú. Drnholec pro
stavbu „Drnholec, přípojka kNN Woznica Tomáš“.
Usnesení č. 52/4 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 601/1, 601/5 a 601/6
k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec, přípojka kNN Woznica Tomáš“ se společností E.ON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

5 – Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 601/1, 601/5, 601/6 a 601/7 k.ú. Drnholec –
přípojky sítí TI a zpevněné plochy k novostavbě RD
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 601/1, 601/5, 601/6 a
601/7 k.ú. Drnholec stavbu přípojek TI a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu (který bude
umístěn na pozemku parc.č. 2082 a 2083/1) se stavebníkem Tomášem Woznicou, bytem Mlýnská 86/752,
Drnholec. Byl předložen situační výkres umístění přípojek TI a zpevněných ploch. Přípojka kanalizace a
vody částečně zasáhne do zpevněné místní komunikace v ulici Na Rybníčku v ploše cca 4m2.
Usnesení č. 52/5:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 601/1, 601/5, 601/6 a 601/7
k.ú. Drnholec stavbu přípojek TI a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu (který bude
umístěn na pozemku parc.č. 2082 a 2083/1) se stavebníkem Tomášem Woznicou, bytem Mlýnská
86/752, Drnholec. Umístění přípojek TI a zpevněných ploch je vyznačeno v situačním výkrese, který
tvoří přílohu k tomuto usnesení. Právo provést stavbu bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši
2.000 Kč splatných nejpozději při uzavření smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 6 – Příprava 12. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
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Rada se zabývala přípravou 12. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 09.03.2017 v zasedací
místnosti budovy úřadu městyse.
Navržený program jednání 12. zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod, schválení programu jednání
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Rozpočet městyse Drnholec na rok 2017
4. Dotace z rozpočtu městyse Drnholec pro rok 2017
5. Změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
6. Návrh na pořízení nového „Územního plánu Drnholec“
7. Majetkové záležitosti
8. Prodej jednotky č. 558/3
9. Zřízení zástavního práva k jednotce č. 558/1
10. Diskuse
Rada se podrobněji zabývala jednotlivými body navrženého programu jednání a připravovanými podklady
pro jednání zastupitelstva.
bez usnesení

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 18:15

Zápis vyhotoven dne: 01.03.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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