MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 76. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 23.04.2018 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, Bc. Pavla Seveldová, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel
Omluveni: Ing. Bronislav Kocman
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. 76/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 76. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočet ZŠ a MŠ Drnholec na rok 2018, Střednědobý výhled příjmů a výdajů ZŠ a MŠ Drnholec na
roky 2019 – 2020
3. Smlouva o dílo na veřejnou zakázku - údržba osázených ploch „Založení a obnova biocenter a prvků
ÚSES v k.ú. Drnholec“
4. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Vybudování varovného, informačního a výstražného systému
městyse Drnholec – část VIS a LVS“
5. Pronájem bytu č.5 ulice Husova č.pop. 236, Drnholec
6. Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – „Drnholec, Lidická přípojka kNN Pavelka“
7. Pachtovní smlouva – pozemek parc.č. 8524/1 k.ú. Drnholec
8. Dary z rozpočtu městyse Drnholec
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Rozpočet ZŠ a MŠ Drnholec na rok 2018,
Střednědobý výhled příjmů a výdajů ZŠ a MŠ Drnholec na roky 2019 – 2020
Radě byl předložen návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o. na rok 2018. Rozpočet
je navrhován jako vyrovnaný – příjmy i výdaje rozpočtu ve výši 6.394.000 Kč.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č.76/2:
Rada městyse Drnholec po projednání:
I. schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova 277/2, Drnholec
na rok 2018 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
6 394,000 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
6 394, 000 tis. Kč
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II. schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v členění na čísla účtů tak, jak je uvedeno v příloze nazvané
„ Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Drnholec – celkem“, která tvoří
přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Radě byl předložen návrh Střednědobého výhledu příjmů a výdajů Základní školy a Mateřské školy Drnholec
p.o. na roky 2019-2020.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 76/3:
Rada schvaluje Střednědobý výhled příjmů a výdajů Základní školy a Mateřské školy Drnholec p.o.
na roky 2019-2020 tak, jak je uvedeno v příloze nazvané „Střednědobý výhled příjmů a výdajů na
rok 2019-2020“, která tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Smlouva o dílo na veřejnou zakázku - údržba osázených ploch „Založení a obnova biocenter
a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“
Radě byl předložen návrh smlouvy o dílo s Petrem Pospíškem, IČ:43414494, sídlem Jevišovka 29, 691 83,
na zajištění údržby výsadby prvků ÚSES a biokoridorů v k.ú. Drnholec. Jedná se o sekání trávy na cca 60ha
osázených ploch, a to minimálně 2x ročně po dobu dvou let.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 76/4:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Petrem Pospíškem, IČ:43414494, sídlem Jevišovka 29,
691 83, na zajištění údržby výsadby prvků ÚSES a biokoridorů v k.ú. Drnholec provedené na celkové
ploše 60 ha za dohodnutou cenu 0,50 Kč/m2 za jednu seč. Smlouva bude uzavřena na dobu dvou let
s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Grafické vyznačení dotčených pozemků tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
Bod 4 – Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „ Vybudování varovného, informačního a
výstražného systému městyse Drnholec – část VIS a LVS“

Rada byla seznámena s výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku „ Vybudování varovného,
informačního a výstražného systému městyse Drnholec – část VIS a LVS“.
V provedeném výběrovém řízení byly předloženy dvě nabídky:
1. VoiceSys s.r.o., Boleslavská třída 138/10, Nymburg – nabídková cena 4 211 381 Kč včetně DPH
2. PWS Plus s.r.o., Luční čtvrť 1867, Staré Město – nabídková cena 4 138 878 Kč včetně DPH
Radě byl předložen návrh rozhodnutí o výběru dodavatele na tuto veřejnou zakázku – společnost PWS Plus
s.r.o., Luční čtvrť 1867, Staré Město za nabídkovou cenu 4 138 878 Kč včetně DPH.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 76/5:
Rada schvaluje výběr dodavatele na veřejnou zakázku „ Vybudování varovného, informačního a
výstražného systému městyse Drnholec – část VOS a LVS“ – společnost PWS Plus s.r.o., IČ:
28305795, se sídlem Luční čtvrť 1867, Staré Město – za nabídkovou cenu 4 138 878 Kč včetně DPH.
Hlasování Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 5 – Pronájem bytu č.5 na ulici Husova č.pop. 236, Drnholec

Radě byl předložen materiál týkající se bytu č.5 na ulici Husova č.pop. 236, Drnholec. Rada na své 75. schůzi
dne 04.04.2018 rozhodla o pronájmu předmětného bytu paní Marice Urbánkové. Ta již nemá o pronájem
zájem a z toho důvodu byla věc opětovně předložena radě.
Po posouzení předloženého materiálu rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 76/6:
Rada zrušuje své usnesení č.75/13 ze dne 04.04.2018, které zní “ Rada schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na pronájem bytu č.5 na ulici Husova č.pop. 236 Drnholec s paní Urbánkovou Marikou,
bytem Kostelní 368, Drnholec. Nájemné je stanoveno ve výši 1.068 Kč, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 12 měsíců.“
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Usnesení č. 76/7:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.5 na ulici Husova č.pop. 236
Drnholec s paní Huzsárovou Veronikou, nar.: 25.10.1984, bytem Pasohlávky č.pop. 200. Nájemné
je stanoveno ve výši 1.068 Kč, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 12
měsíců.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene –
„Drnholec, Lidická přípojka kNN Pavelka“
Radě byl předložen návrh společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku 570/41 k.ú. Drnholec pro
stavbu „Drnholec, Lidická přípojka kNN Pavelka“.
Usnesení č. 76/8 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku 570/41
k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec, Lidická přípojka kNN Pavelka“ se společností E.ON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 7 – Pachtovní smlouva – pozemek parc.č. 8524/1 k.ú. Drnholec

Radě byl předložen materiál týkající se uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc.č. 8524/1 k,ú.
Drnholec. Záměr sjednat pacht byl schválen radou dne 12.03.2018 usnesením č. 74/9 a zveřejněn na úřední
desce od 26.03.2018 do 13.04.2018.
O sjednání pachtu projevil zájem pouze jeden zájemce – společnost Moravská zahrádka s.r.o., Bohdalice
č.pop. 306.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 76/9:
Rada schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se společností Moravská zahrádka s.r.o., IČ:059
67 660, se sídlem Bohdalice 306, 683 41 Bohdalice-Pavlovice na pozemek parc.č. 8524/1 k.ú.
Stránka 3 z 4
Zápis ze 76. schůze Rady městyse Drnholec, konané dne 23.04.2018

Drnholec. Pachtovné je stanoveno ve výši 3.300 Kč/ha/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Dary z rozpočtu městyse Drnholec
Radě byly předloženy žádosti o poskytnutí daru z rozpočtu městyse Drnholec pro rok 2018. Jedná se o
žádosti Diecézní Charity Brno - oblastní Charity Rajhrad, MVDr. Juliuse Klejduse, BabyBoxu v Blansku,
spolku Malovaný kraj a denního stacionáře Biluculum Mikulov.
Rada po projednání rozhodla o poskytnutí darů tak, jak bylo schváleno v rozpočtu městyse Drnholec na rok
2018.
Usnesení č. 76/10:
Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč z rozpočtu městyse Drnholec na rok 2018 dennímu
stacionáři BILICULUM, z.ú., IC: 266 41 046, sídlem Růžová 561/1, Mikulov.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Usnesení č. 76/11:
Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč z rozpočtu městyse Drnholec na rok 2018 spolku
Malovaný kraj, s.z., IČ:270 10 511, sídlem 17.listopadu 1a, 690 02 Břeclav.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:10
Zápis vyhotoven dne: 25.04.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

RNDr. Jana Kalandrová
členka rady
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