MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 72. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 12.02.2018 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

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. 72/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 72. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Zápis do kroniky městyse Drnholec za rok 2017
3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2017
4. Plán odpisů ZŠ a MŠ Drnholec na rok 2018
5. Zpráva o provedené inventarizaci ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2017
6. Různé
6.1. Technický dozor investora na akce „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“ a „Chodník na
ulici Wolkerova“
6.2. Zpoždění dodávky CAS
6.3. Výběrové řízení na obsazení místa praktického lékaře pro děti a dorost
6.4. Informace o probíhajících výběrových řízeních na stavbu kulturního domu a na rozšíření
infrastruktury v obci (ulice Husova)
6.5. Příprava rozpočtu na rok 2018
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Zápis do Kroniky městyse Drnholec za rok 2017
Radě byl předložen návrh zápisu do Kroniky městyse Drnholec za rok 2017 včetně druhotné dokumentace
a fotodokumentace. Rada se s předloženým návrhem seznámila a přijala následující usnesení:
Usnesení č. 72/2:
Rada schvaluje předložený návrh zápisu do Kroniky městyse Drnholec za rok 2017.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 3 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2017
Radě byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Drnholec,
p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec sestavená ke dni 31.12.2017. Výsledek hospodaření
běžného účetního období je vykazován ve výši 726.847,53 Kč z hlavní činnosti a 71.448,76 Kč
z hospodářské činnosti.
Usnesení č. 72/3:
Rada městyse Drnholec schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
školy a mateřské školy Drnholec, p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec sestavenou ke
dni 31.12.2017.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
Bod 4 – Plán odpisů ZŠ a MŠ Drnholec na rok 2018
Radě byl předložen návrh odpisů Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova 277,
Drnholec pro rok 2018.
Usnesení č. 72/4:
Rada schvaluje plán odpisů Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova 277,
Drnholec pro rok 2018. Schválený plán odpisů tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

sování
Bod 5 – Zpráva o provedené inventarizaci ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2017
Radě byla předložena zpráva a dokumentace o provedené inventarizaci ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2017.
Členové rady se s matriálem seznámili, nebyly vzneseny žádné dotazy ani námitky.
bez usnesení
Bod 6 – Různé
6.1. Technický dozor investora na akce „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“ a „Chodník
na ulici Wolkerova“
Starosta informoval radu o nabídce společnosti Investinženýring a.s., Brno na zajištění technického
dozoru investora na akce „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“ a „Chodník na ulici
Wolkerova“. Po diskusi bylo dohodnuto, že radě bude předložen návrh smlouvy ve výše uvedené
věci.
bez usnesení
6.2. Zpoždění dodávky CAS
Starosta informoval radu o oznámení společnosti WISS CZECH s.r.o. o zpoždění dodávky
automobilové cisternové stříkačky o jeden až jeden a půl měsíce oproti smluvně dohodnutému
termínu (6 měsíců ode dne 24.08.2017). Důvodem zpoždění je velké množství objednávek
v mateřské továrně.
bez usnesení
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6.3. Výběrové řízení na obsazení místa praktického lékaře pro děti a dorost
Starosta informoval radu o dalším postupu ve věci zajištění dětského lékaře. Byly osloveny
zdravotní pojišťovny, bohužel bez úspěchu. Poslední možností je požádat Krajský úřad
Jihomoravského kraje o vypsání výběrového řízení. Víc v této věci udělat bohužel nelze.
bez usnesení
6.4. Informace o probíhajících výběrových řízeních na stavbu kulturního domu a na rozšíření
infrastruktury v obci (ulice Husova)
Starosta informoval radu o probíhajících výběrových řízeních na velké investiční akce, které budou
zahájeny v letošním roce. Na výstavbu kulturního domu již proběhlo hodnocení doručených
nabídek výběrovou komisí. Výběrové řízení na dodavatele rozšíření infrastruktury v obci (ulice
Husova) je ve stádiu hodnocení předložených nabídek, probíhá kontrola předložených dokladů.
6.5. Příprava rozpočtu na rok 2018
Rada se zabývala přípravou rozpočtu na rok 2018. Vzhledem k připravovaným investičním akcím,
které budou v letošním roce zahájeny a jejichž realizace se protáhne i do následujících let bylo
dohodnuto, že bude svolána pracovní schůzka zastupitelů.
bez usnesení

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:45

Zápis vyhotoven dne: 14.02.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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