MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 73. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 26.02.2018 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, Bc. Pavla Seveldová, RNDr. Kalandrová Jana
Omluveni: Bejdák Karel
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. 73/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 73. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Žádost o prodej pozemků parc.č. 213 a 210/4 k.ú. Drnholec
3. Příprava 16. zasedání zastupitelstva
4. Inventarizace majetku a závazků městyse Drnholec k 3.12.2017
5. Informace o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ a MŠ Drnholec
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Žádost o prodej pozemků parc.č. 213 a 210/4 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost pana Jaroslava Stavariče, bytem Havlíčkova 493, Drnholec, o prodej pozemků
parc.č. 213 a 210/4 k.ú. Drnholec za účelem zřízení zahrady.
Pozemek parc.č. 210/4 se nachází u RD č.pop. 125. Pozemek je pronajat vlastníkovi RD č.pop. 125 a je tímto
řádně užíván jako zahrada u tohoto RD. Prodej tohoto pozemku jiné osobě tedy není vhodný.
Pozemek parc.č. 213 se nachází u ulice Lékárnická. S ohledem na umístění pozemku bude v rámci
zpracování nové územně plánovací dokumentace zvažováno jeho budoucí funkční využití pro veřejnou zeleň
či veřejné prostranství. Z toho důvodu není pozemek v současné době vhodný k prodeji.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 73/2:
Rada neschvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 213 a 210/4 k.ú. Drnholec.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 3 – Příprava 16. zasedání zastupitelstva
Rada se zabývala přípravou 16. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec, které se uskuteční dne 08.03.2018
v 18:00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse.
Navrhovaný program:
Technický bod, schválení programu jednání
Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
Rozpočet městyse Drnholec na rok 2018
Dotace z rozpočtu městyse Drnholec na tok 2018
Střednědobý výhled městyse Drnholec na roky 2019-2020
OZV č. 1/2018 o nočním klidu
Majetkové záležitosti - prodeje majetku z vlastnictví městyse Drnholec, koupě pozemků do
vlastnictví městyse Drnholec
8. Diskuse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rada se zabývala přípravou materiálů k jednotlivým bodům jednání.
bez usnesení
Bod 4 – Inventarizace majetku a závazků městyse Drnholec k 31.12.2017

Radě byl předložen materiál týkající se inventarizace majetku a závazků městyse Drnholec, provedené k datu
31.12.2017. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody. Dokladovou inventurou
pozemků byla odsouhlasena existence vlastnictví v LV.
Rada projednala předložený materiál, v průběhu projednávání nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky.
bez usnesení
Bod 5 – Informace o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ a MŠ Drnholec
Rada byla seznámena s rozhodnutím ředitelky ZŠ a MŠ Drnholec o vyhlášení ředitelského volna ve dnech
28.03.2018, 30.04.2018 a 07.05.2018.
bez usnesení
Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:05
Zápis vyhotoven dne: 28.02.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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