MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 54. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 27.03.2017 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, 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. 54/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 54. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. ZŠ a MŠ Drnholec – rozpočet na rok 2017, střednědobý výhled, čerpání z FRM
3. Dotace z rozpočtu městyse Drnholec na rok 2017
4. Žádost o prodloužení smlouvy o ubytování
5. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 106/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec,
přípojka kNN Tureček Miroslav“
6. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1760/77 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec,
přeložka přípojky VN Chirana“
7. Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/76 k.ú. Drnholec – přípojky sítí
TI a zpevněné plochy k novostavbě RD
8. Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1892/2 a 1892/1 k.ú. Drnholec – přípojky sítí TI
k přístavbě lisovny a nadstavbě nad vinným sklepem
9. Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1892/2 a 1892/1 k.ú. Drnholec – přípojky sítí TI
a zpevněných ploch k nadstavbě bydlení nad vinným sklepem
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – ZŠ a MŠ Drnholec – rozpočet na rok 2017, střednědobý výhled, čerpání z FRM
Radě byl předložen návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o. na rok 2017. Rozpočet
je navrhován jako vyrovnaný – příjmy i výdaje rozpočtu ve výši 6.929.900 Kč.
Současně byl radě předložen i návrh střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019 – příjmy a výdaje
vyrovnané.
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Usnesení č. 54/2:
Rada schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., sídlem Svatoplukova 277/2,
Drnholec na rok 2017 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
6 929 900 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
6 929 900 Kč
Rada současně schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v členění na čísla účtů tak, jak je uvedeno v příloze
„Návrh rozpočtu 2017 Základní školy a mateřské školy Drnholec“ , která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Usnesení č. 54/3:
Rada schvaluje Střednědobý výhled příjmů a výdajů na rok 2018-2019 Základní školy a mateřské
školy Drnholec, p.o., sídlem Svatoplukova 277/2, Drnholec. Schválený výhled tvoří přílohu tohoto
rozhodnutí.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Radě byla dále předložena žádost ZŠ a MŠ Drnholec o schválení převodu prostředků ve výši 180.000 Kč
z Fondu reprodukce majetku do rozpočtu na nákup a montáž 3 kusů interaktivních projektorů a tabulí.
Usnesení č. 54/4:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č.1/2017 Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., sídlem
Svatoplukova 277/2, Drnholec, jehož předmětem je převod prostředků ve výši 180.000 Kč z Fondu
reprodukce majetku do rozpočtu na nákup a montáž 3 kusů interaktivních projektorů a tabulí.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 3 – Dotace z rozpočtu městyse Drnholec na rok 2017
Radě byly předloženy návrhy na uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu
městyse Drnholec na rok 2017. Jedná se o dotace na základě žádostí jednotlivých spolků ve výši do 50
tisíc Kč jednotlivě. Seznam podaných žádostí, výše jednotlivých dotací a účel jejich použití jsou součástí
materiálu předloženému k tomuto bodu jednání. Rada po projednání jednotlivých žádostí s ohledem na
schválený rozpočet městyse Drnholec na rok 2017 rozhodla takto:
Usnesení č.54/5 :
Rada schvaluje poskytnutí neinvestiční provozní dotace spolku LMK Drnholec p.s., IČ:751 58 302,
Husova 520/33, Drnholec, ve výši 10.000 Kč (slovy deset-tisíc korun českých) a současně schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. Schválené znění veřejnoprávní smlouvy tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Usnesení č.54/6:
Rada schvaluje poskytnutí neinvestiční provozní dotace spolku Aktivní Důchod v Drnholci z.s., IĆ:
228 92 265, Kostelní 368, Drnholec, ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct-tisíc korun českých) a
současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. Schválené znění
veřejnoprávní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Stránka 2 z 5
Zápis z 54. schůze Rady městyse Drnholec, konané dne 27.03.2017

Usnesení č.54/7 :
Rada schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Drnholec, IČ:645 20 447,
se sídlem nám. Svobody 2/3, Drnholec, ve výši 40.000 Kč (slovy čtyřicet-tisíc korun českých) na
opravu dveří kostela a současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Schválené znění veřejnoprávní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Usnesení č.54/8 :
Rada schvaluje poskytnutí neinvestiční provozní dotace spolku Thai box Drnholec, IČ: 013 52 164,
U Sýpky 617, Drnholec, ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct-tisíc korun českých) a současně schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. Schválené znění veřejnoprávní smlouvy tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
Usnesení č.54/9 :
Rada schvaluje poskytnutí neinvestiční provozní dotace spolku Dětský folklórní spolek Jarabáček,
IČ:04342640, Polní 533, Drnholec, ve výši 35.000 Kč (slovy třicet-pět-tisíc korun českých) a
současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. Schválené znění
veřejnoprávní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Usnesení č.54/10 :
Rada schvaluje poskytnutí neinvestiční provozní dotace spolku TJ Jevišovka, IČ:484 51 746,
Jevišovka, ve výši 30.000 Kč (slovy třicet-tisíc korun českých) a současně schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. Schválené znění veřejnoprávní smlouvy tvoří přílohu
k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
Bod 4 – Žádost o prodloužení smlouvy o ubytování
Radě byla předložena žádost paní Tanasie Kristýny, o prodloužení smlouvy o ubytování v domě č.pop. 64
náměstí Svobody Drnholec. Platnost stávající smlouvy o ubytování končí dne 31.3.2017. Jedná se o prostory
v nevyhovujícím technickém stavu, které vyžadují provedení oprav. Rada posoudila žádost a po projednání
rozhodla následovně:
Usnesení č. 54/11:
Rada neschvaluje prodloužení smlouvy o ubytování v objektu č.pop. 64 nám. Svobody Drnholec
s paní Tanasie Kristýnou.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
5 – Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 106/1 k.ú. Drnholec pro stavbu
„Drnholec, přípojka kNN Tureček Miroslav“
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 pozemku parc.č. 106/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec,
přípojka kNN Tureček Miroslav“.
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Usnesení č. 54/12 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 106/1 k.ú. Drnholec
pro stavbu „Drnholec, přípojka kNN Tureček Miroslav“ se společností E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

6 – Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1760/77 k.ú. Drnholec pro stavbu
„Drnholec, přeložka přípojky VN Chirana“
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 pozemku parc.č. 1760/77 k.ú. Drnholec pro stavbu
„Drnholec, přeložka přípojky VN Chirana“.
Usnesení č. 54/13 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1760/77 k.ú. Drnholec
pro stavbu „Drnholec, přeložka přípojky VN Chirana“ se společností E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

7 – Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/76 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. 1760/112 a 1760/76
k.ú. Drnholec stavbu přípojek TI a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu (který bude umístěn na
pozemku parc.č. 1760/74 – lokalita Pod Sýpkou II.etapa) se stavebníkem Ondřejem Agafonovem, Vranovská
1224/85, Brno. Byl předložen situační výkres umístění přípojek TI a zpevněných ploch.
Usnesení č. 54/14:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/76 k.ú.
Drnholec stavbu přípojek TI a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu (který bude umístěn
na pozemku parc.č. 1760/74 – lokalita Pod Sýpkou II.etapa) se stavebníkem Ondřejem Agafonovem,
Vranovská 1224/85, Brno. Umístění přípojek TI a zpevněných ploch je vyznačeno v situačním
výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

8 – Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1892/2 a 1892/1 k.ú. Drnholec – přípojky
sítí TI k přístavbě lisovny a nadstavbě nad vinným sklepem
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1892/2 a 1892/1 k.ú.
Drnholec stavbu přípojek TI (vodovodní, kanalizační a NN) k přístavbě lisovny a nadstavbě nad vinným
sklepem (parc.č. 1461- ulice Husova) se stavebníkem Davidem Stopkou, Husova 597/98, Drnholec. Byl
předložen situační výkres umístění přípojek TI.
Usnesení č. 54/15:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1892/2 a 1892/1 k.ú.
Drnholec stavbu přípojek TI (vodovodní, kanalizační a NN) k přístavbě lisovny a nadstavbě nad
vinným sklepem (parc.č. 1461- ulice Husova) se stavebníkem Davidem Stopkou, Husova 597/98,
Drnholec. Umístění přípojek TI je vyznačeno v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto
usnesení s tím, že vodoměrná šachta bude umístěna mimo místní nezpevněnou komunikaci.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
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9 – Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1892/2 a 1892/1 k.ú. Drnholec – přípojky
sítí TI a zpevněných ploch k nadstavbě bydlení nad vinným sklepem
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1892/2 a 1892/1 k.ú.
Drnholec stavbu přípojek TI (plynu a NN) a zpevněných ploch (parkovací stání) k nadstavbě bydlení nad
vinným sklepem (parc.č. 1449- ulice Husova) se stavebníky Hrozkem Petrem a Gabrielou, oba bytem
Hrušovanská 503, Drnholec. Byl předložen situační výkres umístění přípojek TI.
Usnesení č. 54/16:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1892/2 a 1892/1 k.ú.
Drnholec stavbu přípojek TI (plynu a NN) a zpevněných ploch (parkovací stání) k nadstavbě bydlení
nad vinným sklepem (parc.č. 1449- ulice Husova) se stavebníky Hrozkem Petrem a Gabrielou, oba
bytem Hrušovanská 503, Drnholec. Umístění přípojek TI a zpevněných ploch je vyznačeno
v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:25

Zápis vyhotoven dne: 30.03.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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