MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 71. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 15.01.2018 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. 71/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 71. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Návrh odměny ředitelce ZŠ a MŠ Drnholec
3. Omezení provozu mateřské školy v Dobrém Poli
4. Dodatek ke smlouvě o partnerství – Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve
školách v Jihomoravském kraji
5. Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Drnholec
6. Nabídka na umístění kontejneru na oděvy, textil, obov a hračky
7. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na nám. Svobody č.pop. 63, Drnholec
8. Různé
Hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Návrh odměny ředitelce ZŠ a MŠ Drnholec
Radě byl předložen návrh mimořádné odměny ředitelce ZŠ a MŠ Drnholec, paní RNDr. Janě Kalandrové ve
výši 30.844 Kč, a to za realizaci zlepšování pracovního prostředí pro žáky v roce 2017 a dále i za zdařilou
realizaci a vedení projektů v roce 2017.
Usnesení č. 71/2:
Rada schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy a mateřské školy Drnholec paní
RNDr. Janě Kalandrové ve výši 30.844 Kč za realizaci zlepšování pracovního prostředí pro žáky v
roce 2017 a dále i za zdařilou realizaci a vedení projektů v roce 2017. Odměna bude vyplacena v
nejbližším výplatním termínu ze mzdových prostředků Základní školy a mateřské školy Drnholec.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

usnesení bylo přijato
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Bod 3 – Omezení provozu mateřské školy v Dobrém Poli
Radě byl předložen k projednání návrh ředitelky ZŠ a MŠ Drnholec, p.o., RNDr. Jany Kalandrové, o
uzavření provozu mateřské školy v Dobrém Poli v době od 05.02.2018 do 11.02.2018. Uzavření bylo
projednáno s rodiči a ti a s tímto souhlasí.
Usnesení č. 71/3:
Rada souhlasí s návrhem uzavření mateřské školy Dobré Pole v období od 05.02.2018 do
11.02.2018.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 4 – Dodatek ke smlouvě o partnerství – Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách v Jihomoravském kraji
Radě byl předložen návrh dodatku č. 1 ke smlouvě partnerství – Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji, která byla uzavřena mezi Základní školou a
mateřskou školou Drnholec, p.o., Svatoplukova 277/2, Drnholec a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.
449/3, Brno dne 29.09.2017. Dodatek se týká upřesnění počtu osob, počtu vydaných jídel a financování
projektu.
Usnesení č. 71/4:
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě partnerství – Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji, která byla uzavřena mezi Základní školou
a mateřskou školou Drnholec, p.o., Svatoplukova 277/2, Drnholec a Jihomoravským krajem,
Žerotínovo nám. 449/3, Brno dne 29.09.2017. Schválené znění dodatku tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
Bod 5 – Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Drnholec
Radě byl předložen návrh na přijetí věcného daru pro ZŠ a MŠ Drnholec p.o., a to stavebnici v hodnotě
5.150,-Kč od firmy MaBaSta s.r.o., Dělnická 17, Drnholec.
Usnesení č. 71/5:
Rada schvaluje přijetí věcného daru – stavebnice v hodnotě 5.150 Kč pro Základní školu a
mateřskou školu Drnholec, p.o., Svatoplukova 277/2, Drnholec od společnosti MaBaSta s.r.o.,
Dělnická 17, Drnholec.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 6 – Nabídka na umístění kontejneru na oděvy, textil, obov a hračky
Radě byla předložena nabídka společnosti TextiEco a.s. na bezplatné umístění kontejnerů na sběr oděvů,
textilu, obuvi a hraček. Jedná se o sběr pro charitativní účely. Po projednání se rada dohodla na umístění
jednoho kontejneru na nám. Svobody – před prodejnou Jednoty.
bez usnesení
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Bod 7 – Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 na nám. Svobody č.pop. 63, Drnholec
Radě byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 na nám. Svobody č.pop. 63
Drnholec. Nájemní smlouva končí dne 31.01.2018. Je navrhováno prodloužení nájemní smlouvy se
slečnou Žanetou Lukačovičovou, bytem nám. Svobody 63/7, Drnholec, a to do 31.07.2018.
Usnesení č. 71/6:
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č.1 na nám. Svobody č.pop. 63, Drnholec
s nájemníkem slečnou Žanetou Lukačovičovou, bytem nám. Svobody 63/7, Drnholec, a to do
31.07.2018.
Hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Různé
8.1 - Informace o připravovaných investičních akcích
Starosta informoval o probíhajících přípravách na zahájení akce Revitalizace říčního ramene v k.ú.
Drnholec. V té souvislosti informoval i o zajištění činností souvisejících s realizací projektu. Akce
by měla být zahájena v nebližší době.
Další připravovanou akcí je vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse
Drnholec. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele. Bude prověřena možnost
zajištění činností souvisejících s realizací projektu.
U akce Rozšíření infrastruktury v obci (ulice Husova) proběhla prohlídka staveniště se zástupci
stavebních firem a probíhá výběrové řízení na dodavatele. Práce by měly být zahájeny na jaře
letošního roku.
U akce Novostavba kulturního domu v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Výsledky by měly být známy v průběhu 14 dnů.
8.2 - Informace týkající se ordinace dětského lékaře
Starosta informoval radu, že veškeré snahy o zajištění dětského lékaře jsou prozatím bohužel bez
úspěchu. Byly osloveny zdravotní pojišťovny i Krajský úřad Jihomoravského kraje. Bohužel je
reakce stále stejná - pediatrů je nedostatek a ani zdravotní pojišťovny ani krajský úřad nemá žádnou
možnost, jak v této situaci pomoci.

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:35
Zápis vyhotoven dne: 17.01.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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