MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 53. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 13.03.2017 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. 53/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 53. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Smlouva o připojení k distribuční soustavě – KD Drnholec
3. Záměr pachtu pozemku parc.č. 8862 k.ú. Drnholec
4. Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 835/26 a 835/63 k.ú. Drnholec – přípojka vody
pro č.p. 614 a č.pop. 215 ulice Brněnská
5. Inventarizační zpráva – Městys Drnholec za rok 2016
6. Výběrové řízení na veřejnou zakázku – pořízení zásahového požárního automobilu (CAS)
7. Termíny zápisů dětí do ZŠ a MŠ Drnholec pro školní rok 2017/2018
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 2 – Smlouva o připojení k distribuční soustavě – KD Drnholec
Radě byl předložen návrh smlouvy se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice o připojení k distribuční soustavě pro novostavbu kulturního domu. Podíl městyse na nákladech
na připojení je stanoven ve výši 100.000 Kč splatných ve dvou splátkách.
Usnesení č. 53/2:
Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice o připojení k distribuční soustavě pro novostavbu kulturního domu. Podíl městyse na
nákladech na připojení je stanoven ve výši 100.000 Kč. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu
k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato
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Bod 3 – Záměr sjednat pach pozemku parc.č. 8862 k.ú. Drnholec
Radě byl předložen návrh sjednat pacht pozemku parc.č. 8862 k.ú. Drnholec – o celkové výměře 2.190 m2.
Nájem pozemku skončil k 31.12.2016 a nájemce neměl již zájem o prodloužení nájemní smlouvy.
Usnesení č. 53/3:
Rada schvaluje záměr sjednat pacht zemědělského pozemku parc.č. 8862 k.ú. Drnholec – orná půda
o celkové výměře 2.190 m2.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
Bod 4 – Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 835/26 a 835/63 k.ú. Drnholec –
přípojka vody pro č.p. 614 a č.pop. 215 ulice Brněnská
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 835/26 a 835/63 k.ú.
Drnholec vodovodní přípojku pro č.pop. 614 a č.pop. 215 – ulice Brněnská. Podle předloženého situačního
výkresu nedojde k zásahu do místní komunikace. Vedení přípojky a vodoměrná šachta budou umístěny
v zeleném pásu mimo stávající chodník v místě.
Usnesení č. 53/4:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 835/26 a 835/63 k.ú.
Drnholec stavbu vodovodní přípojky na ulici Brněnská pro č.pop. 614 a č.pop. 2015 se stavebníky:
Sýkora Gabriel, Brněnská 614, Drnholec a Nguyen Long, Školní 63/3, Troubsko. Umístění přípojky
a vodoměrné šachty je vyznačeno v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 5 – Inventarizační zpráva – Městys Drnholec za rok 2016
Rada byla seznámena s výsledkem provedené inventarizace majetku a závazků městyse Drnholec k datu
31.12.2016. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné přebytky, manka a škody. Ve věci vymáhání
pohledávek bude rada průběžně informována.
bez usnesení
Bod 6 – Výběrové řízení na veřejnou zakázku – pořízení zásahového požárního automobilu (CAS)

Radě byly předloženy nabídky oslovených subjektů na realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku
pořízení zásahového požárního automobilu. Nabídky podali (všechny ceny včetně DPH):





Advokátní kancelář, JUDr. Petr Navrátil, Brno – 31.460 Kč
Agentura K1, Břeclav – 42.108 Kč
PMCS, Břeclav – 42.350 Kč
Renards, Brno – 45.980 Kč

Pro realizaci výběrového řízení byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou - Advokátní kancelář JUDr.
Petr Navrátil, IČ:736 12 596, se sídlem Joštova 4, 602 00 Brno.
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Usnesení č. 53/5:
Rada městyse Drnholec schvaluje uzavření smlouvy s Advokátní kanceláří JUDr. Petr Navrátil,
IČ:736 12 596, se sídlem Joštova 4, 602 00 Brno, ve věci přípravy a realizace výběrového řízení pro
veřejnou zakázku – pořízení zásahového požárního automobilu (CAS) za dohodnutou cenu 31.460
Kč včetně DPH.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
Bod 7 – Termíny zápisů dětí do ZŠ a MŠ Drnholec pro školní rok 2017/2018

Ředitelka ZŠ a MŠ Drnholec seznámila radu s termíny zápisů dětí do ZŠ a MŠ Drnholec pro školní rok
2017/2018. Zápisy do MŠ proběhnou dne 10.května, zápisy do ZŠ proběhnou dne 20. dubna.
bez usnesení

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:25

Zápis vyhotoven dne: 17.03.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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