MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 67. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 09.10.2017 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, Bejdák Karel
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 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. 67/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 67. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Omezení provozu mateřských škol
3. Provozování sportovních létajících zařízení
4. Příkazní smlouva – autorský dozor na akci „Novostavba kulturního domu v Drnholci“
5. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – nákup CAS
6. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1438, 1892/1 k.ú. Drnholec pro stavbu
„Drnholec, přípojka kNN Malík Roman“
7. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 720 k.ú. Drnholec
8. Prodej části pozemku parc.č. 8613 – posouzení doručených nabídek
9. Rozpočtové opatření č. 4/2017
10. Svoz bioodpadu v roce 2018
11. Údržba výsadby biokoridorů a prvků USES v k.ú. Drnholec
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Omezení provozu mateřských škol
Radě byla předložena žádost Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova 277/2, Drnholec
o souhlas s omezením provozu mateřský škol, a to MŠ Jevišovka a MŠ Nový Přerov ve dnech 26.10. a
27.10.2017 z provozních důvodů, a u MŠ Drnholec ve dnech 26.10. a 27.10.2017 omezení provozu na 2
třídy z důvodu malého počtu dětí. Současně bylo požádáno i o souhlas s uzavření provozu MŠ Jevišovka,
MŠ Nový Přerov, MŠ Dobré Pole a MŠ Drnholec v období od 23.12.2017 do 02.01.2018. Všechny omezení
byla s rodiči projednána.
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Usnesení č. 67/2:
Rada souhlasí s návrhem uzavření MŠ Jevišovka a MŠ Nový Přerov ve dnech 26.10. a 27.10.2017 a
omezením provozu MŠ Drnholec ve dnech 26.10. a 27.10.2017 na 2 třídy, a dále i s uzavřením MŠ
Jevišovka, MŠ Nový Přerov, MŠ Dobré Pole a MŠ Drnholec v období od 23.12.2017 do 02.01.2018.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 3 – Provozování sportovních létajících zařízení
Radě byla předložena žádost pana Daniela Trochty, o vydání souhlasu s provozováním sportovních létajících
zařízení (padáky, motorové padáky, ultralehká letadla) na místním letišti na pozemku parc.č. 8510 k.ú.
Drnholec.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 67/3:
Rada souhlasí s provozováním sportovních létajících zařízení (padáky, motorové padáky, ultralehká
letadla) na místním letišti na pozemku parc.č. 8510 k.ú. Drnholec.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 4 – Příkazní smlouva – autorský dozor na akci „Novostavba kulturního domu v Drnholci“
Radě byl předložen návrh příkazní smlouvy s Ing.Arch. Alešem Fialou, Zatloukalova 238/81, Brno, na
zajištění autorského dozoru na akci Novostavba kulturního domu v Drnholci. Odměna pro příkazníka činí
500 Kč/hodinu včetně DPH.
Rada návrh projednala a přijala následující usnesení:
Usnesení č. 67/4:
Rada souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy s Ing.Arch. Alešem Fialou, Zatloukalova 238/81, Brno,
na zajištění autorského dozoru na akci Novostavba kulturního domu v Drnholci. Odměna pro
příkazníka činí 500 Kč/hodinu včetně DPH. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 5 – Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – nákup CAS
Radě byl předložen návrh dodatku č.1 ke smlouvě s Jihomoravským krajem č. 045349/17/OKH na nákup
nové automobilové cisternové stříkačky. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace do
30.06.2018.
Rada návrh projednala a přijala následující usnesení:
Usnesení č. 67/5:
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě s Jihomoravským krajem č. 045349/17/OKH na
nákup nové automobilové cisternové stříkačky. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato
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Bod 6 – Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1438, 1892/1 k.ú. Drnholec pro
stavbu „Drnholec, přípojka kNN Malík Roman“
Radě byl předložen návrh společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1438, 1892/1 k.ú. Drnholec pro stavbu
„Drnholec, přípojka kNN Malík Roman“.
Rada návrh projednala a přijala následující usnesení:
Usnesení č. 67/6 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1438, 1892/1 k.ú.
Drnholec pro stavbu „Drnholec, přípojka kNN Malík Roman“. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu
k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 7 – Záměr sjednat pacht pozemku parc.č. 720 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost pana Ing. Jana Grosse, bytem Lidická 326, Drnholec, o pronájem pozemku
parc.č. 720 k.ú. Drnholec pro zemědělské využití.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 67/7:
Rada schvaluje záměr sjednat pacht pozemku parc.č. 720 k.ú. Drnholec.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Prodej části pozemku parc.č. 8613 – posouzení doručených nabídek
Radě byly předloženy doručené nabídky na prodej části pozemku parc.č. 8613 k.ú. Drnholec. Jedná o
pozemek určený k výstavbě rodinného domu na ulici Dyjská. Záměr prodeje byl radou schválen dne
28.08.2017 usnesením č. 65/4, a to obálkovou metodou.
Ve stanoveném termínu byly na úřad městyse doručeny celkem 4 nabídky. Ty byly v neotevřených obálkách
předloženy radě k otevření a posouzení. Na schůzi rady byly obálky otevřeny a konstatováno, že nabídky
podali:
1.
2.
3.
4.

Muchová Hana, Dyjská 33, Drnholec – nabídnutá cena 364.1000 Kč – tedy 340 Kč/m2
Lukáš a Dobromila Karlssonovi, Nádražní 75, Březí – nabídnutá cena 370 Kč/m2
Ing. František Maňák, Louka č.306 – nabídnutá cena 521.243 Kč – tedy 487 Kč/m2
Tibor Duda, Husova 557, Modřice - nabídnutá cena 514 Kč/m2

Rada doporučí zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání prodej předmětné části pozemku panu Tiboru
Dudovi, Husova 557, Modřice za nejvyšší nabídnutou cenu – 514 Kč/m2.
Bod 9 – Rozpočtové opatření č. 4/2017
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4/2017. Rozpočtové opatření řeší zapojení dotací na
volby do PS, zvýšení nákladů na vybudování dětského hřiště, zvýšení nákladů na výměnu lamp VO a další
drobné úpravy jednotlivých položek rozpočtu. Financování zůstává beze změn.
Usnesení č. 67/8:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017. Schválené rozpočtové opatření tvoří přílohu tohoto
usnesení.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

usnesení přijato
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Bod 10 – Svoz bioodpadu v roce 2018
Radě byl předložen návrh, na úpravu četnosti svozu bioodpadu v roce 2018. Bylo navrhnuto, aby bioodpad
byl v zimních měsících (prosinec, leden, únor) vyvážen jednou za 4 týdny.
Usnesení č. 67/9:
Rada souhlasí s úpravu četnosti svozu bioodpadu v roce 2018 tak, že v měsících leden, únor,
prosinec bude bioodpad vyvážen jednou za 4 týdny.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
Bod 11 - Údržba výsadby biokoridorů a prvků USES v k.ú. Drnholec a zeleně v obci
Starosta informoval radu o postupu ve věci zajištění údržby oplocení, průběžného monitorování a zajištění
obnovy uhynulých kusů dřevin v provedených výsadbách biokoridorů a prvků USES. Práce budou
prováděny průběžně s ohledem na možnosti městyse. Pro monitoring a odbornou pomoc se zvažuje externí
spolupráce s odbornými osobami.

bez usnesení

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:20
Zápis vyhotoven dne: 13.10.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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