MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 63. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 31.07.2017 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, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová
Omluveni: Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana
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. 63/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 63. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 30.06.2017
3. Pronájem bytu č. 2 nám. Svobody č.pop. 63 Drnholec
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
novostavbě RD na pozemku parc.č. 1760/49 lokalita Pod Sýpkou II.et.
4.2. Přístřešek na pozemku parc.č. 424/1 k.ú. Drnholec
5. Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 424/1 k.ú. Drnholec
6. Obnova značení Moravských vinařských stezek
7. Kupní smlouva na vozidlo CAS
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 30.06.2017
Radě byla předložena účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova 277/2,
Drnholec, sestavená k datu 30.06.2017. K uvedenému datu je vykazován zisk ve výši 865.457,43 Kč před
zdaněním.
Usnesení č. 63/2:
Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova 277/2,
Drnholec, sestavenou k datu 30.06.2017. Schválená účetní závěrka tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
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Bod 3 – Pronájem bytu č. 2 nám. Svobody č.pop. 63 Drnholec
Radě byl předložen materiál ve věci pronájmu bytu č.2 v bytovém domě na nám. Svobody č.pop. 63
v Drnholci. Nájemní smlouva na tento byt byla uzavřena s Lukačovičovou Žanetou, bytem nám. Svobody
č.pop. 63, Drnholec, a to na dobu určitou. Je navrhováno uzavřít se stávající nájemnicí nájemní smlouvu za
stejných podmínek opět na dobu určitou v trvání 6-ti měsíců s tím, že pronajímatel před plynutím doby nájmu
nabídne přednostně nájemci prodloužení nájmu, pokud nájemce plnil řádně a včas své povinnosti.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 63/3:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Žanetou Lukačovičovou, bytem nám. Svobody č.pop.
63, Drnholec, na pronájem bytu č. 2 v I.NP bytového domu nám. Svobody č.pop. 63 Drnholec.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s dobou trvání 6 měsíců s tím, že pronajímatel před
plynutím doby nájmu nabídne přednostně nájemci prodloužení nájmu, pokud nájemce plnil řádně a
včas své povinnosti. Nájemné je stanoveno ve výši 2.595 Kč měsíčně.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 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 novostavbě RD na pozemku parc.č. 1760/49 lokalita Pod Sýpkou II.et.
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavby přípojek TI a zpevněné plochy na
pozemku parc.č. 1760/112 a 1760/81 k.ú. Drnholec – k novostavbě RD na pozemku parc.č. 1760/49 lokalita
Pod Sýpkou II.et. Stavebníci: Lerch Kamil ing. a Martina, oba bytem Štouračova 895/16, Brno. Při provádění
staveb nedojde k zásahu do místní zpevněné komunikace.
Usnesení č. 63/4:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavby - přípojky TI a zpevněné plochy na pozemku
parc.č. 1760/112 a 1760/81 k.ú. Drnholec – k novostavbě RD na pozemku parc.č. 1760/49 lokalita
Pod Sýpkou II.et. se stavebníkem: Lerch Kamil ing. a Martina, oba bytem Štouračova 895/16, Brno.
Umístění staveb je vyznačeno v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení. Smlouva
bude uzavřena jako bezúplatná.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

4.2 – Přístřešek na pozemku parc.č. 424/1 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost manželů Straubových, oba bytem Hrušovanská č.pop. 558, Drnholec, na
uzavření smlouvy o právu provést stavbu přístřešku pergolového typu na pozemku parc.č. 424/1 k.ú.
Drnholec. Předmětnou část pozemku mají žadatelé v nájmu a užívají ji jako zahradu.
Usnesení č. 63/5:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přístřešku na pozemku parc.č. 424/1 k.ú.
Drnholec se stavebníkem: Pavel a Jana Straubovi, oba bytem Hrušovanská č.pop. 558, Drnholec,
za těchto podmínek: stavba bude provedena jako stavba dočasná s tím, že v případě ukončení
nájemního vztahu k předmětné části pozemku stavebníci tuto stavbu odstraní na své náklady. Pokud
tak neučiní ani po výzvě vlastníka pozemku, tento ji odstraní sám na náklady stavebníků.
Umístění stavby je vyznačeno v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení. Smlouva
bude uzavřena jako bezúplatná.
Hlasování Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 5. - Žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 424/1 k.ú. Drnholec
Radě byly předloženy žádosti o pronájem částí pozemku parc.č. 424/1 k.ú. Drnholec za účelem parkování
osobních automobilů. Jedná se o části pozemku před bytovými domy na ulici Hrušovanské. V tomto případě
se nejedná o součást místní komunikace ani o parkovací plochy, ale o část veřejného prostranství. Městys
nepronajímá části veřejného prostranství pro zřízení vyhrazeného stání. Z těchto důvodů tedy rada městyse
neschvaluje záměr pronájmu předmětných částí pozemků pro zřízení parkovacích stání.
Usnesení č. 63/6:
Rada neschvaluje záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 424/1 k.ú. Drnholec pro zřízení
pakovacích stání.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 6 – Obnova značení Moravských vinařských stezek
Radě byl předložen návrh Nadace Partnerství na obnovu značení Moravských vinařských stezek v obci
Drnholec. Celkové náklady na obnovu značení jsou vyčísleny na částku 32.527,95 Kč včetně DPH s tím, že
podíl městyse Drnholec by činil 45% z celkové částky.
Usnesení č. 63/7:
Rada schvaluje úhradu části nákladů na obnovu značení Moravských vinařských stezek v obci
Drnholec podle předložené návrhu Nadace Partnerství, a to ve výši 45% celkových nákladů na
obnovu značení v obci Drnholec.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
Bod 7 – Kupní smlouva na vozidlo CAS
Radě byl předložen návrh kupní smlouvy na Cisternovou automobilovou stříkačku pro potřeby Jednotky
SDH Drnholec. Na tuto zakázku bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele. Byla podána jediná nabídka
– společnost WISS CZECH s.r.o., se sídlem Halenkovce 10 – s nabídkovou cenou 5.919.320 Kč včetně
DPH.
Usnesení č. 63/8:
Rada schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností WISS CZECH s.r.o., IČ:29305934, se sídlem
Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice na nákup vozidla CAS 20 4000/240 S2R na podvozku Scania P
440 4x4 CP 28 za dohodnutou kupní cenu 5.919.320 Kč včetně DPH. Schválené znění kupní smlouvy
tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
sování
Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:10
Zápis vyhotoven dne: 04.08.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Karel Bejdák
člen rady
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