MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 56. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 24.04.2017 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. 56/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 56. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Pronájem pozemku parc.č. 210/4 k.ú. Drnholec
3. Žádosti o přidělení bytu
4. Vzdání se práva a prominutí dluhu
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 106/1 k.ú. Drnholec pro
stavbu „Drnholec, přípojka kNN Becherová Jarmila“
6. Vybudování dětského hřiště
7. Různé
8. Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Pronájem pozemku parc.č. 210/4 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost paní Ladislavy Bartlové, bytem Lékárnická č.pop. 125, Drnholec, o pronájem
pozemku parc.č. 210/4 k.ú. Drnholec. Jedná se o pozemek o výměře 117 m2 a bude užíván jako zahrada u
rodinného domu č.pop. 125.
Usnesení č. 56/2:
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 210/4 k.ú. Drnholec
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Žádosti o přidělení bytu
Rada byla seznámena s podanými žádostmi na uvolněné byty ve vlastnictví městyse. Jedná se o byty na ulici
Husova 236, Na Rozvalinách 302 a na nám. Svobody č.pop. 64. Všechny uvolněné byty jsou bohužel ve
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špatném technickém stavu – vlhké zdivo, výskyt plísní a nevyhovující komínové těleso. Tyto byty nelze bez
provedení nezbytných oprav užívat. Rada po diskuzi dospěla k závěru, že pronájem bude možný až po
provedení oprav městysem Drnholec. Pronajmout byty v současném stavu s tím, že opravy provedou
nájemníci, byla po diskuzi zamítnuta. Jedná se o opravy většího rozsahu s nutným zásahem do nosných částí
domů. V tomto případě je žádoucí, aby práce provedla odborná firma.
bez usnesení
Bod 4 – Vzdání se práva a prominutí dluhu
Radě byl předložen návrh na vzdání se práva a prominutí dluhů - pohledávek za nedoplatky na stočném.
Jedná se o pohledávky za období 2008 – 2011 u osob, které nemají pobyt v Drnholci, případně mají
pobyt na ohlašovně a vymáhání pohledávek je u těchto osob z důvodu nemožnosti doručování
neefektivní. Dále se jedná i o osoby zemřelé. Celkově se jedná o částku 10.340 Kč. Radě byl předložen
seznam s uvedením jednotlivých osob a dlužných částek.
Po projednání rada rozhodla takto:
Usnesení č. 56/3:
Rada souhlasí s prominutím nevymahatelných pohledávek za nezaplacené nedoplatky za stočné
v celkové výši 10.340 Kč podle předloženého seznamu, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

5 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 106/1 k.ú. Drnholec
pro stavbu „Drnholec, přípojka kNN Becherová Jarmila“
Radě byl předložen návrh společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 106/1 k.ú. Drnholec
pro stavbu „Drnholec, přípojka kNN Becherová Jarmila“.
Usnesení č. 56/4 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
106/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec, přípojka kNN Becherová Jarmila“ 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 – Vybudování dětského hřiště
Rada se zabývala výběrem lokality pro vybudování dětského hřiště. Původně zamýšlenou lokalitu na ulici
Hrušovanské u bytových domů nelze využít z důvodu podzemního vedení STL plynovodu. Po zvážení
dalších možných lokalit byla vybrána lokalita u mateřské školy na ulici Hrušovanská. Dětské hřiště bude
tedy mít možnost využívat i mateřská škola. Městys ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ Drnholec zajistí
provedení.
bez usnesení
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7 – Různé



Starosta informoval radu o průběhu přípravných prací na opravy zadláždění chodníků naplánované
na letošní rok. V současné době byly osloveny dodavatelské firmy. Po doručení cenových nabídek
budou tyto předloženy radě k výběru dodavatele.
Starosta informoval radu o nabídce uspořádat představení loutkového divadla. Městys poskytne
prostor u Hasičské zbrojnice pro stavbu stanu a připojení na el.energii a vodu. Divadlo se zdrží cca
tři dny.

8 – Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
Rada byla seznámena s možností zapojení do projektu poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách v Jihomoravském kraji. Tento projekt byl realizován i v loňském roce. Partnerem
projektu bude Základní škola a mateřská škola Drnholec, p.o., se sídlem Svatoplukova 277/2, Drnholec,
které je Městys Drnholec zřizovatelem.
Usnesení č. 56/5:
Rada souhlasí se zapojením Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., se sídlem Svatoplukova
277/2, Drnholec do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách
v Jihomoravském kraji III“.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:15

Zápis vyhotoven dne: 28.04.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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