MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 66. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 11.09.2017 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, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová
Omluveni: Bejdák Karel
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 předchozí schůze 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. 66/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 66. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Počet žáků v 1.ročníku ZŠ Drnholec
3. Omezení provozu mateřských škol
4. Smlouvy o poskytování právních služeb – příprava a realizace výběrových řízení pro veřejné zakázky „
Revitalizace říčního ramene v k.ú. Drnholec“ a Chodník na ulici Wolkerova, Drnholec“
5. Majetkové záležitosti
5.1. Žádost o prodej pozemku parc.č. 1438 k.ú. Drnholec
5.2. Smlouva o právu provést stavbu přípojek TI a zpevněných ploch na pozemku parc.č. 790/1 k.ú.
Drnholec – k novostavbě RD na pozemku parc.č. 2124/1 – ulice Smetanova
5.3. Smlouva o právu provést stavbu přípojek TI a zpevněných ploch na pozemku parc.č. 835/1 k.ú.
Drnholec - k novostavbě RD na pozemku parc.č. 529/1 – ulice Tyršova
5.4. Souhlas s umístěním zastřešení vstupu do RD – na pozemku parc.č. 110/1 k.ú. Drnholec –
novostavba RD na pozemku parc.č. 63/3 k.ú. Drnholec
6. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Drnholec – oprava chodníků“
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Počet žáků v 1.ročníku ZŠ Drnholec
Rada byla informována o počtu žáků v 1. ročníku ZŠ Drnholec. V dubnu bylo zapsáno celkem 31 dětí.
Jelikož maximální počet žáků ve třídě je stanoven na 30 žáků, byli žáci rozděleni do dvou tříd – 15 a 16
žáků. Dne 31.8.2017 byla škole zaslána žádost o zaslání dokumentace k jedné žákyni, která přestupuje na
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jinou školu. Vzhledem k tomu, že mezi žáky je jeden žák s ADHD a má přiznanou asistentku pedagoga,
zůstává pro školní rok 2017/2018 rozdělení prvního ročníku do dvou tříd po 15 žácích.

bez usnesení
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 MŠ Jevišovka, MŠ Nový Přerov, MŠ Dobré Pole a omezení provozu MŠ
Drnholec na 2 třídy dne 29.09.2017.
Rada návrh projednala a přijala následující usnesení:
Usnesení č. 66/2:
Rada souhlasí s návrhem uzavření MŠ Jevišovka, MŠ Nový Přerov a MŠ Dobré Pole dne 29.09.2017
a omezení provozu MŠ Drnholec na 2 třídy dne 29.09.2017.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Současně byly rada informována o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Drnholec na den 29.09.2017.

Bod 4 – Smlouvy o poskytování právních služeb – příprava a realizace výběrových řízení pro
veřejné zakázky „ Revitalizace říčního ramene v k.ú. Drnholec“ a
„Chodník na ulici Wolkerova, Drnholec“
Radě byly předloženy návrhy smluv o poskytování právních služeb Advokátní kanceláří JUDr. Petr Navrátil,
se sídlem Joštova 4, Brno. Jedná se o smlouvy na přípravu a realizaci výběrových řízení pro veřejné zakázky
„ Revitalizace říčního ramene v k.ú. Drnholec“ a „Chodník na ulici Wolkerova, Drnholec“. Cena za jedno
výběrové řízení bude 21.780 Kč včetně DPH.
Rada návrh projednala a přijala následující usnesení:
Usnesení č. 66/3:
Rada souhlasí s uzavřením smluv s Advokátní kanceláří JUDr. Petr Navrátil, se sídlem Joštova 4,
Brno na přípravu a realizaci výběrových řízení pro veřejné zakázky „ Revitalizace říčního ramene v
k.ú. Drnholec“ za konečnou cenu 21.780 Kč včetně DPH a pro veřejnou zakázku „Chodník na ulici
Wolkerova, Drnholec“ za konečnou cenu 21.780 Kč včetně DPH. Schválené znění smluv tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 5 – Majetkové záležitosti
Bod 5.1 – Žádost o prodej pozemku parc.č. 1438 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost pana Štěpána Marka, bytem Palackého 447, Drnholec, o prodej pozemku parc.č.
1438 k.ú. Drnholec. Jedná se o pozemek na ulici Husova u křižovatky směrem na Výsluní. Celý pozemek je
platnou územně plánovací dokumentací určen k funkčnímu využití jako plochy Du – plochy dopravy. Na
pozemku se také nacházejí sítě technické infrastruktury (STL plynovod, vodoměrná šachta). Tento pozemek
není vhodný k prodeji.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
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Usnesení č. 66/4:
Rada neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1438 k.ú. Drnholec.
Hlasování Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5.2 – Smlouva o právu provést stavbu přípojek TI a zpevněných ploch na pozemku parc.č. 790/1
k.ú. Drnholec – k novostavbě RD na pozemku parc.č. 2124/1 – ulice Smetanova
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojek TI (kanalizace, voda a NN)
a zpevněných ploch (sjezd) na pozemku parc.č. 790/1 k.ú. Drnholec – k novostavbě RD na pozemku parc.č.
2124/1 – ulice Smetanova. Stavebníci: Kneeová Klára, Tyršova 527/27, Drnholec a Urbanský Roman,
Labská 249/13, Brno. Při provádění přípojek TI dojde k zásahu do místní zpevněné vozovky a narušení
povrchu. Umístění staveb je vyznačeno v předloženém situačním výkrese.
Usnesení č. 66/5:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojek TI (kanalizace, voda a NN) a
zpevněných ploch (sjezd) na pozemku parc.č. 790/1 k.ú. Drnholec – k novostavbě RD na pozemku
parc.č. 2124/1 – ulice Smetanova. Stavebníci: Kneeová Klára, Tyršova 527/27, Drnholec a
Urbanský Roman, Labská 249/13, Brno.
Umístění staveb je vyznačeno v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení. Smlouva
bude uzavřena jako úplatná, a to za úplatu 500 Kč za každý i započatý m2 narušeného zpevněného
povrchu přilehlé místní komunikace, která je splatná nejpozději při uzavření smlouvy.
Hlasování Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5.3 – Smlouva o právu provést stavbu přípojek TI a zpevněných ploch na pozemku parc.č. 835/1
k.ú. Drnholec – k novostavbě RD na pozemku parc.č. 529/1 – ulice Tyršova
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojek TI (kanalizace, voda, plyn a
NN) a zpevněných ploch (sjezd) na pozemku parc.č. 835/1 k.ú. Drnholec – k novostavbě RD na pozemku
parc.č. 529/1 – ulice Tyršova. Stavebník: Jan Ivičič, Tyršova 208/4, Drnholec. Při provádění přípojek TI
dojde k zásahu do místní zpevněné vozovky a narušení povrchu. Umístění staveb je vyznačeno
v předloženém situačním výkrese.
Usnesení č. 66/6:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojek TI (kanalizace, voda, plyn a NN)
a zpevněných ploch (sjezd) na pozemku parc.č. 835/1 k.ú. Drnholec – k novostavbě RD na pozemku
parc.č. 2124/1 – ulice Smetanova. Stavebník: Jan Ivičič, Tyršova 208/4, Drnholec.
Umístění staveb je vyznačeno v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení. Smlouva
bude uzavřena jako úplatná, a to za úplatu 500 Kč za každý i započatý m2 narušeného zpevněného
povrchu přilehlé místní komunikace, která je splatná nejpozději při uzavření smlouvy.
Hlasování Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1

usnesení přijato

Bod 5.4 – Souhlas s umístěním zastřešení vstupu do RD – na pozemku parc.č. 110/1 k.ú. Drnholec –
novostavba RD na pozemku parc.č. 63/3 k.ú. Drnholec – ulice U sýpky
Radě byla předložena žádost pana Martina Trčky, bytem Nádražní 85, Břeclav, o souhlas s umístěním
přesahu střechy a dvou podpěrných sloupů – zastřešení vstupu do rodinného domu – na pozemku parc.č.
110/1 k.ú. Drnholec – pro novostavbu rodinného domu, který bude umístěn na pozemku parc.č. 63/3 k.ú.
Drnholec – ulice U Sýpky. Umístění je vyznačeno v předloženém situačním nákresu.
Usnesení č. 66/7:
Rada souhlasí s umístěním přesahu střechy a dvou podpěrných sloupů – zastřešení vstupu do
rodinného domu – na pozemku parc.č. 110/1 k.ú. Drnholec – pro novostavbu rodinného domu, který
bude umístěn na pozemku parc.č. 63/3 k.ú. Drnholec – ulice U Sýpky. Umístění je vyznačeno v
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situačním nákresu, který tvoří přílohu tohoto usnesení. Před zahájením stavby bude uzavřena
smlouva o právu provést stavbu.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 6 – Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Drnholec – oprava chodníků“
Radě byl předložen návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Drnholec – oprava chodníků“, která byla
uzavřena dne 29.5.2017 se společností VHS Břeclav s.r.o., sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav. Předmětem
dodatku je provedení dlažby tl. 8cm místo původně plánované tl.6cm, osazení ležatých obrubníků a
odvodňovacího žlabu. Cena díla se tímto dodatkem zvýší o 31.357,73 Kč včetně DPH.
Rada po projednání rozhodla takto:
Usnesení č. 66/8:
Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Drnholec – oprava chodníků“,
která byla uzavřena dne 29.5.2017 se společností VHS Břeclav s.r.o., sídlem Fügnerova 1161/1,
Břeclav. Cena díla se tímto dodatkem zvýší o 31.357,73 Kč. Schválené znění dodatku tvoří přílohu
k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:10
Zápis vyhotoven dne: 14.09.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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