MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 70. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 18.12.2017 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, RNDr. Kalandrová Jana
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. 70/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 70. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočtové opatření č. 6/2017
3. Plán odpisů na rok 2017 – ZŠ a MŠ Drnholec - úprava
4. Jmenování členů školské rady ZŠ a MŠ Drnholec
5. Odměny členům Jednotky SDH Drnholec
6. Dary občanům městyse Drnholec za činnost v roce 2016
7. Vzdání se práva a prominutí dluhu
8. Smlouva o právu provést stavbu přípojek TI a zpevněných ploch na pozemcích parc.č. 1760/112 a
1760/76 k.ú. Drnholec – pro novostavbu RD na ulici Janečkova
9. Různé
10. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Drnholec
11. Informace k rozpočtu 2018 – PD pro MŠ Drnholec, příspěvky
12. Prodej bytu u kulturního domu
Hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Rozpočtové opatření č. 6/2017
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č.6/2017. Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů na
el.enegii a opravy a údržbu VO, sběr a svoz komunálního odpadu a odvody DPH. Navýšení výdajů je kryto
zůstatkem v § 3639 – budovy, haly a stavby. Financování zůstává beze změn.
Usnesení č. 70/2:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017. Schválené rozpočtové opatření tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato
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Bod 3 – Plán odpisů na rok 2017 – ZŠ a MŠ Drnholec – úprava
Radě byl předložen upravený plán odpisů Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova
277/2, Drnholec na rok 2017. Úprava se týká zapojení odpisů na nově pořízené multifunkční zařízení.
Usnesení č. 70/3:
Rada schvaluje předložený upravený plán odpisů Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o.,
Svatoplukova 277/2, Drnholec na rok 2017. Schválený plán odpisů tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 4 – Jmenování členů Školské rady ZŠ a MŠ Drnholec
Radě byly předloženy návrhy na jmenování členů Školské rady ZŠ a MŠ Drnholec na období 2017-2020 za
zřizovatele – Městys Drnholec. Stávající Školské radě skončilo funkční období. Navrženi byli:
Ing. Bronislav Kocman, Tyršova 430/38, Drnholec
Ing. Libor Růžička, Palackého 448, Drnholec
Bc. Pavla Seveldová, Výsluní 642, Drnholec
Usnesení č. 70/4:
Rada městyse Drnholec jmenuje členy Školské rady ZŠ a MŠ Drnholec pro období 2017-2020:
Ing. Bronislava Kocmana, Tyršova 430/38, Drnholec, Ing. Libora Růžičku, Palackého 448,
Drnholec a Bc. Pavlu Seveldovou, Výsluní 642, Drnholec.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
Bod 5 – Odměny členům Jednotky SDH Drnholec
Radě byl předložen návrh velitele JSDH Drnholec pana Dalibora Huťky, na odměny pro členy JSDH. Jedná
se o členy s největším počtem výjezdů, kteří během roku 2017 nepobírali žádnou finanční odměnu.
Usnesení č. 70/5:
Rada schvaluje odměny pro členy Jednotky SDH Drnholec za rok 2017 následovně:
Malík Jiří, Husova 601/106, Drnholec
5.000 Kč
Malík Pavel, Husova 538, Drnholec
5.000 Kč
Ševčík Jakub, Stavební 302, Drnholec
4.500 Kč
Plucar Rostislav, Hrušovanská 605, Drnholec
4.000 Kč
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 6 – Dary občanům městyse Drnholec za činnost v roce 2017
Radě byl předložen návrh poskytnutí darů občanům za činnost ve prospěch městyse Drnholec za rok 2017.
Navržení občané městyse po celý rok vykonávali různé činnosti ve prospěch městyse, a to zejména v oblasti
kultury, udržování tradic a propagace městyse Drnholec. Jelikož tyto činnosti vykonávali dobrovolně a zcela
zdarma, byl radě předložen návrh na ocenění jejich celoroční práce a poskytnutí finančního daru a to tak, jak
je navrženo v předloženém materiálu.
Usnesení č. 70/6:
Rada schvaluje vyplacení finančních darů občanům Drnholce za jejich celoroční činnost ve
prospěch městyse Drnholec za období roku 2017 tak, jak je uvedeno ve jmenném seznamu, který
tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
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Bod 7 – Vzdání se práva a prominutí dluhu
Radě byl předložen návrh na vzdání se práva a prominutí dluhů - nedoplatky na nájemném z pozemků.
Jedná se o následující pohledávky:
Slávik Eduard, Čajakova 2177, Žilina – pohledávka ve výši 75 Kč, Kadlečík František, Dyjská 78/31,
Drnholec – pohledávka ve výši 1.774 Kč. V obou případech nájemci zemřeli a s ohledem na výši dluhu
by vymáhání dlužných částek v dědickém řízení bylo neekonomické.
Usnesení č. 70/7:
Rada souhlasí s prominutím nevymahatelných pohledávek za nezaplacené nájemné z pozemků u
pana Slávika Eduarda, Čajakova 2177, Žilina – dlužná částka ve výši 75 Kč, a u pana Kadlečíka
Františka, Dyjská 78/31, Drnholec – dlužná částka ve výši 1.774 Kč.
Hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Smlouva o právu provést stavbu přípojek TI a zpevněných ploch na pozemcích parc.č.
1760/112 a 1760/76 k.ú. Drnholec – pro novostavbu RD na ulici Janečkova
Radě byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/76
k.ú. Drnholec (ulice Janečkova) stavbu přípojek TI a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu, který
bude umístěn na pozemcích parc.č. 1760/65, 1760/64 a 1760/63. Stavebník: Němečková Miroslava, Lozíbky
1220/39, Brno.
Usnesení č. 70/8:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/76 k.ú.
Drnholec (ulice Janečkova) stavbu přípojek TI a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu,
který bude umístěn na pozemcích parc.č. 1760/65, 1760/64 a 1760/63. Stavebník: Němečková
Miroslava, Lozíbky 1220/39, Brno. Umístění staveb je vyznačeno v situačním výkrese, který tvoří
přílohu k tomuto usnesení. Smlouva bude uzavřena bezúplatně.
Hlasování Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 9 – Různé
9.1 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Drnholec
Radě byla předložena Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Drnholec za školní rok 20162017. Rada se s předloženou zprávou seznámila.
9.2 Informace k rozpočtu na rok 2018
Starosta informoval radu o přípravách na zpracování návrhu rozpočtu na rok 2018. Předpokládá se,
že návrh rozpočtu bude připraven k projednávání v první polovině měsíce února 2018.
9.3 Prodej bytu u kulturního domu
Rada byla informována o průběhu příprav na zveřejnění záměru prodeje části objektu č.pop. 174 na
ulici Tyršova – části stavby kulturního domu, kde se nachází byt. V průběhu příprav na oddělení
předmětné části stavby bylo zjištěno, že stavbu nelze oddělit. Část bytu prostorově zasahuje do I.NP
kulturního domu a nelze tedy provést oddělení tak, aby vznikly dvě samostatné stavby. Z tohoto
důvodu tedy nelze ani uskutečnit prodej této části stavby. Rada vzala tuto informaci na vědomí.
Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:30
Zápis vyhotoven dne: 21.12.2017
Zapisovatel: Viceníková Lenka
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Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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