MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 69. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 20.11.2017 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, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová
Omluveni: 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 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. 69/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 69. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Příprava veřejné zakázky – Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse
Drnholec a zpracování digitálního povodňového plánu
3. Příprava akce „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci
4. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 835/26 k.ú. Drnholec
5. Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemcích parc.č. 1892/1, 1892/6 a 1892/8 k.ú.
Drnholec
6. Plán inventur za rok 2017
7. Příprava 15. zasedání zastupitelstva
8. Různé
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Příprava veřejné zakázky - Vybudování varovného, informačního a výstražného systému
městyse Drnholec a zpracování digitálního povodňového plánu
Radě byl předložen návrh příkazní smlouvy se společností MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, Zlín
na zajištění zadavatelských činností pro veřejnou zakázku Vybudování varovného, informačního a
výstražného systému městyse Drnholec a zpracování digitálního povodňového plánu. Jedná se o dvě
zadávací řízení – vybudování systému a zpracování digitálního povodňového plánu – za celkovou
nabídkovou cenu 70.000 Kč bez DPH.
Současně byl radě předložen i návrh příkazní smlouvy se společností MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem
2607, Zlín na zajištění manažerského řízení projektu pro výše uvedenou veřejnou zakázku za nabídkovou
cenu 75.000 Kč bez DPH.
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Usnesení č. 69/2:
Rada schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností MCI SERVIS s.r.o., IČ:277 18 158, Pod
Vodojemem 2607, Zlín, na zajištění zadavatelských činností pro veřejnou zakázku „Vybudování
varovného, informačního a výstražného systému městyse Drnholec a zpracování digitálního
povodňového plánu“ za celkovou cenu 70.000 Kč bez DPH. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu
k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Usnesení č. 69/3:
Rada schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností MCI SERVIS s.r.o., IČ:277 18 158, Pod
Vodojemem 2607, Zlín na zajištění manažerského řízení projektu pro veřejnou zakázku „Vybudování
varovného, informačního a výstražného systému městyse Drnholec a zpracování digitálního
povodňového plánu“ za celkovou cenu 75.000 Kč bez DPH. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu
k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Příprava akce „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy se společností INVESTINŽENÝRING a.s., se sídlem
Kapucínské náměstí 303/5, Brno na zajištění a provedení zadávacího řízení dodavatele veřejné zakázky
„Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“ za dohodnutou cenu 45.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 69/4:
Rada městyse Drnholec schvaluje uzavření smlouvy na provedení zadávacího řízení pro veřejnou
zakázku „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“ se společností INVESTINŽENÝRING a.s.,
IČ:607 42 470, sídlem Kapucínské náměstí 303/5, Brno, za nabídkovou cenu celkem 45.000 Kč bez
DPH. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
Bod 4 – Žádost o prodej části pozemku parc.č. 835/26 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost paní Anny Novotné, bytem Svatoplukova 671, Drnholec, o prodej pozemku
parc.č. 835/26 k.ú. Drnholec. Jedná se o část pozemku na ulici Svatoplukova mezi rodinnými domy č.pop.
216 a č.pop. 217. Předmětná část pozemku je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací určena
k funkčnímu využití jako plochy dopravy a zajišťuje přístup k pozemku parc.č. 842 a dále i do dvorní části
pozemku parc.č. 839 (na kterém se nachází RD č.pop. 217). Z těchto důvodů je tedy vhodné, aby předmětná
část pozemku zůstala ve vlastnictví městyse Drnholec.
Usnesení č. 69/5:
Rada neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 835/26 k.ú. Drnholec tak, jak je vyznačeno
v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 5 – Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemcích parc.č. 1892/1, 1892/6 a
1892/8 k.ú. Drnholec
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1892/1, 1892/6 a
1892/8 k.ú. Drnholec (ulice Husova) stavbu kanalizační přípojky pro obytnou nadstavbu na pozemcích
parc.č. 1424 a 1425. Stavebník: Malík Roman, Husova 538, Drnholec.
Usnesení č. 69/6:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1892/1, 1892/6 a 1892/8
k.ú. Drnholec (ulice Husova) stavbu kanalizační přípojky pro obytnou nadstavbu na pozemcích
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parc.č. 1424 a 1425. Stavebník: Malík Roman, Husova 538, Drnholec. Umístění přípojky 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 – Plán inventur na rok 2017
Radě byl předložen návrh plánu inventur na rok 2017 a návrh členů inventarizační komise.
Usnesení č. 69/7:
Rada schvaluje plán inventur na rok 2017 a jmenuje členy hlavní inventarizační komise: předseda
- Konečná Petra, členové – Ivičič Jan, Ligasová Marie, Viceníková Lenka, Urbanová Martina.
Schválený plán inventur tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 7 – Příprava 15. zasedání zastupitelstva
Rada se zabývala přípravou 15. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec, které se uskuteční dne 7. prosinec
2017. Navrhovaný program jednání:
1) Technický bod, schválení programu jednání
2) Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3) Rozpočtové opatření
4) Zásady pro hospodaření městyse Drnholec v období rozpočtového provizoria v roce 2018
5) Odměny členů zastupitelstva
6) Majetkové záležitosti - prodeje majetku z vlastnictví městyse Drnholec
7) Diskuse
Rada se zabývala přípravou materiálů k jednotlivým bodům jednání.
Bod 8 – Různé
1. Revitalizace ostatních ploch parc.č. 1869/47 a 1869/46 k.ú. Drnholec
Radě byl předložen návrh na revitalizaci ostatních ploch – pozemky parc.č. 1869/47 a 1869/46 k.ú.
Drnholec o celkové výměře 5.683 m2. Jednalo by se odstranění stávajícího porostu – Trnovník akát,
Bez černý – a novou výsadbu. Po projednání bylo uzavřeno s tím, že v současné době s ohledem na
jiné probíhající investice městys neuvažuje o provedení revitalizace těchto ploch.
bez usnesení

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:10
Zápis vyhotoven dne: 23.11.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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