MĚSTYS 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

ZÁPIS Z 60. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 19.06.2017 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová
Omluveni: 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. 60/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 60. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočtové opatření č. 1/2017
3. Smlouva o připojení k distribuční soustavě – ČS Drnholec - lokalita Pod Sýpkou p.č. 1760/112
4. Kupní smlouva – vodovodní přípojka na pozemku parc.č. 1760/76 a 1760/73 k.ú. Drnholec
5. Smlouvy o právu provést stavbu
6. Zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec - u RD č.pop. 272 ulice Husova
7. Kanalizační přípojka na pozemku parc.č. 1715/6 k.ú. Drnholec – ulice Wolkerova k objektu na parc.č.
1173
8. Přípojky sítí TI a zpevněné plochy na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/76 k.ú. Drnholec (k RD na
pozemku parc.č. 1760/75)
9. Žádost o dotace na vybudování sportovního hřiště u ZŠ Drnholec
10. Smlouva na provedení zadávacího řízení – novostavba kulturního domu
11. Různé
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 2 – Rozpočtové opatření č. 1/2017
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č.1/2017 v celkové částce 500 tis. Kč. Předmětem
rozpočtového opatření na straně příjmů i výdajů je přijetí dotace na výplaty mezd a odvodů pracovníků
zaměstnaných na veřejně prospěšné práce. Financování beze změn.
Usnesení č. 60/2:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č.1/2017. Schválené rozpočtové opatření tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
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Bod 3 – Smlouva o připojení k distribuční soustavě – ČS Drnholec
- lokalita Pod Sýpkou p.č. 1760/112
Radě byl předložen návrh společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě – ČS Drnholec - lokalita Pod Sýpkou p.č. 1760/112.
Podíl městyse na nákladech na připojení činí 12.500 Kč.
Usnesení č. 60/3 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě – ČS Drnholec - lokalita Pod Sýpkou
p.č. 1760/112 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, se
stanoveným podílem městyse Drnholec na nákladech na připojení ve výši 12.500 Kč. Schválené znění
smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 4 – Kupní smlouva – vodovodní přípojka na pozemku parc.č. 1760/76 a 1760/73 k.ú. Drnholec
Radě byl předložen návrh kupní smlouvy na vodovodní přípojku na pozemku parc.č. 1760/76 a 1760/73 k.ú.
Drnholec – kupující Radek Zachař, bytem Vlasatice 113 a Simona Krajdlová, bytem Olbramovice 279. Jedná
se o provedenou vodovodní přípojku včetně vodoměrné šachty v lokalitě Pod Sýpkou II.etapa. Kupující jsou
budoucí stavebníci RD na pozemku parc.č. 1760/73 k.ú. Drnholec
Usnesení č. 60/4 :
Rada schvaluje uzavření kupní smlouvy na vodovodní přípojku na pozemku parc.č. 1760/76 a 1760/73
k.ú. Drnholec – kupující Radek Zachař, bytem Vlasatice 113 a Simona Krajdlová, bytem Olbramovice
279. Kupní cena byla stanovena ve výši 12.000 Kč. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 5 – Smlouvy o právu provést stavbu
5.1 – Zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec - u RD č.pop. 272 ulice Husova
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec
stavbu zpevněných ploch u rodinného domu č.pop. 272 ulice Husova se stavebníkem: Pešák Radek, Husova
272/22, Drnholec. K narušení povrchu vozovky při provádění stavby nedojde.
Usnesení č. 60/5:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec stavbu
zpevněných ploch u rodinného domu č.pop. 272 ulice Husova se stavebníkem: Pešák Radek, Husova
272/22, Drnholec. Umístění stavby je vyznačeno v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto
usnesení. Zpevněné plochy budou provedeny z dlažby s uložením na štěrkové lože. Smlouva bude
uzavřena bezúplatně.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

5.2 – Kanalizační přípojka na pozemku parc.č. 1715/6 k.ú. Drnholec –
ulice Wolkerova k objektu na parc.č. 1173
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemku parc.č. 1715/6 k.ú. Drnholec
stavbu kanalizační přípojky k objektu na ulici Wolkerova na pozemku parc.č. 1173 (vinný sklep) se
stavebníkem: Ing. Radim Januška, Osvobození V 403, Fryšták. K narušení povrchu vozovky při provádění
stavby nedojde.
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Usnesení č. 60/6:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemku parc.č. 1715/6 k.ú. Drnholec stavbu
kanalizační přípojky k objektu na ulici Wolkerova na pozemku parc.č. 1173 (vinný sklep) se
stavebníkem: Ing. Radim Januška, Osvobození V 403, Fryšták. Umístění stavby je vyznačeno
v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení. Smlouva bude uzavřena bezúplatně.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

5.3 – Přípojky sítí TI a zpevněné plochy na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/76 k.ú. Drnholec (k
RD na pozemku parc.č. 1760/75)
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/76
k.ú. Drnholec stavby přípojek sítí TI a zpevněné plochy k novostavbě RD, který bude umístěn na pozemku
parc.č. 1760/75 – lokalita Pod Sýpkou. Stavebník: Štěpaník Pavel a Jana, oba bytem Wolkerova 402/7,
Drnholec. Při provádění stavby nedojde k narušení zpevněného povrchu místní komunikace.
Usnesení č. 60/7:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/76 k.ú.
Drnholec stavby přípojek sítí TI a zpevněné plochy k novostavbě RD, který bude umístěn na pozemku
parc.č. 1760/75 – lokalita Pod Sýpkou. Stavebník: Štěpaník Pavel a Jana, oba bytem Wolkerova
402/7, Drnholec. Umístění staveb je vyznačeno v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto
usnesení. Smlouva bude uzavřena bezúplatně.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 6 – Žádost o dotace na vybudování sportovního hřiště u ZŠ Drnholec
Radě byl předložen návrh na podání žádosti o přidělení dotace na vybudování sportovního hřiště u ZŠ
Drnholec z programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017. Současně byl podán i návrh
na uzavření příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci se společností Husák Invest Management, s.r.o.,
IČ: 037 82 875, se sídlem Těšany 347. Dohodnutá cena bude činit 32.549 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 60/7:
Rada schvaluje podání žádosti o přidělení dotace z programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2017.
Rada současně schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zpracování dokumentace žádosti o dotace
pro vybudování sportovního hřiště u ZŠ Drnholec se společností Husák Invest Management, s.r.o.,
IČ: 037 82 875, se sídlem Těšany 347 za dohodnutou cenu 32.549 Kč včetně DPH.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 7 – Smlouva na provedení zadávacího řízení – Kulturní dům Drnholec
Radě byly předloženy doručené nabídky na provedení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku – Kulturní
dům Drnholec – a to zadávací řízení na stavební práce a na dodávku audiovizuální techniky (AVT). Své
nabídky doručily (ceny uvedeny bez DPH):
 RTS a.s, Brno – nabídková cena 80.000 Kč na stavební práce + 45.000 Kč AVT
 Investinženýring a.s., Brno - nabídková cena 45.000 Kč na stavební práce + 22.000 Kč AVT
 Roviko s.r.o., Brno - nabídková cena 80.000 Kč na stavební práce + 48.000 Kč AVT
 MCI Servis s.r.o., Zlín - nabídková cena 100.000 Kč na stavební práce + 45.000 Kč AVT
Po projednání byl pro provedení zadávacího řízení pro předmětnou veřejnou zakázku vybrán uchazeč
s nejnižší nabídkovou cenou - společnost Investinženýring a.s., IČ:60742470, sídlem Kapucínské náměstí 5,
Brno za nabídkovou cenu celkem 67.000 Kč bez DPH.
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Usnesení č. 60/8:
Rada městyse Drnholec schvaluje uzavření smlouvy na provedení zadávacího řízení pro veřejnou
zakázku „Kulturní dům Drnholec“ se společností Investinženýring a.s., IČ:60742470, sídlem
Kapucínské náměstí 5, Brno za nabídkovou cenu celkem 67.000 Kč bez DPH.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
sování
Bod 9 – Různé


Starosta informoval radu o přípravách na provedení nasvětlení přechodů v Drnholci. Budou
osloveny společnosti na zpracování projektové dokumentace. Doručené nabídky budou radě
předložena k posouzení a výběru zpracovatel PD.

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:20

Zápis vyhotoven dne: 22.06.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

RNDr. Jana Kalandrová
členka rady
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