MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 57. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 10.05.2017 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, Bc. Pavla Seveldová
Omluveni: Bejdák Karel, Ing. Bronislav Kocman

Bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání v 16:30 a přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost nadpoloviční 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. 57/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 57. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.03.2017
3. Omezení provozu mateřských škol v období letních prázdnin
4. Smlouvy o právu provést stavbu:
4.1. Přípojky TI a zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1760/112 a 1760/81 k.ú. Drnholec (k RD na
pozemku parc.č. 1760/37, 1760/36 a 1760/35)
4.2. Přípojky TI a zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1760/112 a 1760/81 k.ú. Drnholec (k RD na
pozemku parc.č. 1760/48)
4.3. Vodovodní přípojka na pozemcích parc.č. 1852/1 k.ú. Drnholec (ke stavbě na pozemku parc.č.
1392)
5. Pronájem nebytových prostor v objektu č.pop. 1 nám. Svobody – objekt Staré radnice
6. Záměry prodeje:
6.1. Pozemek parc.č. 214 k.ú. Drnholec – ulice Lékárnická
6.2. Část pozemku parc.č. 133/1 – ulice Palackého
7. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Drnholec – chodník ulice Hornická a Lidická“
8. Žádosti o finanční podporu z rozpočtu městyse Drnholec
9. Různé
9.1. Vybudování nového dětského hřiště
9.2. Příprava výběrového řízení na nový kulturní dům Drnholec
9.3. Údržba stromů v biokoridorech
9.4. Výsledek revize dětského hřiště na ulici Brněnská
9.5. Varhanní koncert
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 2 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.03.2017
Radě byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Drnholec,
p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec sestavená ke dni 31.3.2017. K tomuto datu je vykazován
zisk ve výši 554.493 Kč.
Usnesení č. 57/2:
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 31.03.2017.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
sování
Bod 3 – Omezení provozu mateřských škol
Radě byl předložen k projednání návrh ředitelky ZŠ a MŠ Drnholec, p.o., RNDr. Jany Kalandrové, o
uzavření provozu mateřských škol v období letních prázdnin 2017. Jedná se o uzavření MŠ Dobré Pole
v době od 17.07. do 01.09. , MŠ Nový Přerov v době od 03.07. do 01.09., MŠ Jevišovka v době od 03.07.
do 28.07. a od 28.08. do 01.09. a MŠ Drnholec dne 07.07. a dále i v době od 31.07. do 01.09.
Rada návrh projednala a přijala následující usnesení:
Usnesení č. 57/3:
Rada souhlasí s návrhem uzavření MŠ Dobré Pole v době od 17.07. do 01.09. , MŠ Nový Přerov v
době od 03.07. do 01.09., MŠ Jevišovka v době od 03.07. do 28.07. a od 28.08. do 01.09. a MŠ
Drnholec dne 07.07. a dále i v době od 31.07. do 01.09.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 4 – Smlouvy o právu provést stavbu

4.1 – Přípojky sítí TI a zpevněné plochy na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/81 k.ú. Drnholec (k
RD na pozemcích parc.č. 1760/37, 1760/36 a 1760/35)
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/81
k.ú. Drnholec stavby přípojek sítí TI a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu v lokalitě Pod
Sýpkou II.etapa (RD bude umístěn na pozemcích parc.č. 1760/37, 1760/36 a 1760/35) se stavebníky: Haller
Vladimír a Nikola, oba bytem Brod nad Dyjí č.pop. 220. K narušení povrchu vozovky při provádění stavby
nedojde.
Usnesení č. 57/4:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/81 k.ú.
Drnholec stavby přípojek sítí TI a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu v lokalitě Pod
Sýpkou II.etapa (RD bude umístěn na pozemcích parc.č. 1760/37, 1760/36 a 1760/35 se stavebníky:
Haller Vladimír a Nikola, oba bytem Brod nad Dyjí č.pop. 220. Umístění staveb je vyznačeno
v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení. Smlouva bude uzavřena bezúplatně.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

4.2 – Přípojky sítí TI a zpevněné plochy na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/81 k.ú. Drnholec (k
RD na pozemku parc.č. 1760/48)
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/81
k.ú. Drnholec stavby přípojek sítí TI a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu v lokalitě Pod
Sýpkou II.etapa (RD bude umístěn na pozemku parc.č. 1760/48) se stavebníky: Hofman František, Sídliště
Osvobození 679/54, Dědice, a Hofmanová Andrea, Ukrajinská 173/12, Michalovce. K narušení povrchu
vozovky při provádění stavby nedojde.
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Usnesení č. 57/5:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/81 k.ú.
Drnholec stavby přípojek sítí TI a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu v lokalitě Pod
Sýpkou II.etapa (RD bude umístěn na pozemku parc.č. 1760/48) se stavebníky: Hofman František,
Sídliště Osvobození 679/54, Dědice, a Hofmanová Andrea, Ukrajinská 173/12, Michalovce.
Umístění staveb je vyznačeno v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení. Smlouva
bude uzavřena bezúplatně.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

4.3 – Vodovodní přípojka na pozemcích parc.č. 1852/1k.ú. Drnholec
(ke stavbě na pozemku parc.č. 1392)
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1852/1 k.ú. Drnholec
stavbu vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty ke stavbě umístěné na pozemku parc.č. 1392 (ulice
Husova) se stavebníkem: Alena Kratochvílová, bytem Pasohlávky č.pop. 93. Stavba bude provedena
nejpozději do konce září 2017, umístění vodoměrné šachty bude před provedením odsouhlaseno zástupcem
městyse Drnholec na místě samém.
Usnesení č. 57/6:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1852/1 k.ú. Drnholec
Stavbu vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty (ke stavbě na pozemku parc.č. 1392) se
stavebníkem: Alena Kratochvílová, bytem Pasohlávky č.pop. 93. Stavba bude provedena nejpozději
do konce září 2017, umístění vodoměrné šachty bude před provedením odsouhlaseno zástupcem
městyse Drnholec na místě samém. Smlouva bude uzavřena bezúplatně.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 5 –Pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu č.pop. 1 nám. Svobody – objekt Staré
radnice
Radě byla předložena žádost pana Tomaštíka Vlastimila, bytem Hrušovanská 557, Drnholec o pronájem
prostor sloužících k podnikání v I.NP objektu č.pop. 1 nám. Svobody – Stará radnice. Jedná se o místnosti
v I.NP objektu, které chce žadatel využít pro rozšíření kapacity stávající kavárny, zřízení vinařského muzea
a vinotéky.
Usnesení č. 57/7:
Rada schvaluje záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v I.NP objektu č.pop. 1 nám. Svobody –
Stará radnice o celkové ploše 60,7 m2. Prostory jsou graficky vymezeny v situačním výkrese, který tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Záměry prodeje pozemků k.ú. Drnholec

Bod 6.1 – Pozemek parc.č. 214 k.ú. Drnholec – ulice Lékárnická
Radě byla předložena žádost pana ing. Libora Růžičky a DiS. Lenky Růžičkové, oba bytem Palackého 448,
Drnholec, o prodej pozemku parc.č. 214 k.ú. Drnholec – ulice Lékárnická. Pozemek městys nevyužívá a
neplánuje ani v budoucnu jeho využití.
Usnesení č. 57/8:
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 214 k.ú. Drnholec.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 6.2 – Část pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec – ulice Palackého
Radě byla předložena žádost Bc. Nikoly Saitlové, bytem Polní 462, Drnholec, o prodej části pozemku parc.č.
133/1 k.ú. Drnholec – ulice Palackého. Předmětnou část pozemku žadatelka užívá jako součást zahrady u
rodinného č.pop. 462. Pozemek městys nevyužívá a neplánuje ani v budoucnu jeho využití.
Usnesení č. 57/9:
Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec o výměře cca 140 m2. Předmětná
část pozemku je vyznačena v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 7 –Výběr dodavatele veřejné zakázky „Drnholec – chodník v ul. Hornická a u zastávky“
Radě byly předloženy doručené nabídky na provedení veřejné zakázky „Drnholec – chodník v ul. Hornická
a u zastávky“. Byly doručeny následující nabídky (všechny ceny jsou uváděny včetně DPH):





Stavební firma plus s.r.o., Hodonín – nabídková cena 1.235.725 Kč
Strabag a.s., OZ Morava, Brno – nabídková cena 1.087.916,89 Kč
Stavika s.r.o., Břeclav – nabídková cena 1.212.149,21 Kč
VHS Břeclav s.r.o., Břeclav – nabídková cena 1.075.025,54 Kč

Rada po projednání vybrala jako dodavatele společnost VHS Břeclav s.r.o., Břeclav s nejnižší nabídkovou
cenou.
Usnesení č. 57/10:
Rada městyse Drnholec schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností VHS Břeclav s.r.o.,
IČ:42324149, sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav 690 64, na veřejnou zakázku – stavba „Drnholec
– chodník v ul. Hornická a u zastávky“ za nabídkovou cenu díla 1.075.025,54 Kč.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
Bod 8 –Žádosti o finanční podporu z rozpočtu městyse Drnholec
Radě byly předloženy žádosti o podporu z rozpočtu městyse Drnholec. Jedná se o žádosti Oblastní charity
Rajhrad, Biliculum – denní stacionář Mikulov a Linky bezpečí.
Rada po projednání předložených žádostí s ohledem na schválený rozpočet městyse Drnholec rozhodla
následovně:
Usnesení č. 57/11:
Rada městyse Drnholec schvaluje poskytnutí daru Diecézní charitě Brno, IČ:449 90 260, sídlem
třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – Černá Pole – pro Oblastní charitu Rajhrad, Jiráskova 47, Rajhrad
ve výši 6.160 Kč.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
Usnesení č. 57/12:
Rada městyse Drnholec schvaluje poskytnutí daru BILICULUM, z.ú,., IČ:266 41 046, sídlem
Růžová 561/1, Mikulov ve výši 10.000 Kč.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
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Bod 9 – Různé
9.1 Vybudování nového dětského hřiště
Rada se zabývala přípravou vybudování dětského hřiště u mateřské školy v Drnholci. Byla
dohodnuta schůzka za účasti starosty, ředitelky ZŠ a MŠ Drnholec, vedoucí MŠ Drnholec a
dodavatele prvků na místa samém k upřesnění podmínek a požadavků na provedení.
9.2 Příprava výběrového řízení na nový kulturní dům Drnholec
Starosta informoval o průběhu přípravných prací na stavbu nového kulturního domu. Stavební
povolení bude vydáno v nejbližší době. Na příští chůzi rady starosta předloží návrhy na zajištění
výběrového řízení na dodavatele stavby a bude radu informovat o průběhu příprav celé akce.
9.3 Údržba stromů v biokoridorech
Byl diskutován návrh týkající se údržby výsadby stromů v rámci akce výsadeb biokoridorů a prvků
USES v k.ú. Drnholec. Byla zvažována možnost externí spolupráce s kvalifikovanou osobou. Na
příští chůzi rady budou v této věci poskytnuty další podrobnější informace.
9.4 Výsledek revize dětského hřiště na ulici Brněnská
Starosta seznámil radu s výsledkem revize prvků na dětském hřišti na ulici Brněnské. Po provedené
revizi byl předložen návrh nutných oprav jednotlivých prvků a vyčíslen náklad na tyto opravy ve
výši 42.585 Kč (včetně DPH). Opravy bude nutné provést v co možná nejkratším termínu.
9.5 Varhanní koncert
Rada byla informována o možnosti uspořádat varhanní koncert v letním termínu případně v termínu
vinobraní. Bylo dohodnuto, že varhanní koncert bude uspořádán v termínu Drnholeckého vinobraní.

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:40

Zápis vyhotoven dne: 12.05.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

RNDr. Jana Kalandrová
členka rady
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