MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 77. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 14.05.2018 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, 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. 77/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 77. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec sestavená ke dni 31.03.2018
3. Smlouva – archeologický dohled na stavbě „Kulturní dům Drnholec“
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Chodník na ulici Wolkerova, Drnholec“
5. Prodej vozidla TATRA T 815 CAS 32
6. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1438 k.ú. Drnholec
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – sítě TI Pod Sýpkou II.
8. Strategický plán rozvoje městyse Drnholec
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 2 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec sestavená ke dni 31.03.2018
Radě byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Drnholec,
p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec, sestavená ke dni 31.03.2018. Výsledek hospodaření
běžného účetního období je vykazován ve ztrátě – 581.386,20 Kč. Toto bylo způsobeno přijetím záloh na
provoz až v měsíci dubnu.
Usnesení č. 77/2:
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 31.03.2018.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
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Bod 3 – Smlouva – archeologický dohled na stavbě „ Kulturní dům Drnholec“
Radě byl předložen návrh smlouvy s Regionálním muzeem v Mikulově na zajištění archeologického dohledu
a případného záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Kulturní dům Drnholec“.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 77/3:
Rada schvaluje uzavření smlouvy s Regionálním muzeem v Mikulově, p.o., IČ:00819613, sídlem
Zámek 1/4, Mikulov 691 02, na zajištění archeologického dohledu a případného záchranného
archeologického výzkumu na stavbě „Kulturní dům Drnholec“. Schválené znění smlouvy tvoří
příloho k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Chodník na ulici Wolkerova, Drnholec“
Radě byl předložen návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Chodník na ulici Wolkerova, Drnholec“,
která byl uzavřena se společností Stavba a údržba silnic s.r.o., sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav.
Předmětem dodatku je změna termínu k dokončení díla z důvodu zdržení při zajištění příslušného povolení
pro předmětnou stavbu, a to do 30.08.2018. Při projednávání věci starosta radu informoval o jednání se
společností Vodovody a kanalizace Břeclav, která se na městys obrátila s žádostí o součinnost při přeložce
veřejného vodovou na ulici Wolkerova. Veřejný vodovod se v několika případech nachází na pozemcích
nově postavených rodinných domů a VaK Břeclav má zájem na jeho přeložení pod nově budovaný chodník
na ulici Wolkerova. S ohledem na stísněné poměry v místě jiné řešení není možné. Starosta informoval radu,
že bude v této věci postupováno ve vzájemné součinnosti a k dalšímu zdržení stavby by již nemělo dojít.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 77/4:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Chodník na ulici Wolkerova,
Drnholec“, která byl uzavřena se společností Stavba a údržba silnic s.r.o., sídlem Riegrova 817/37,
690 02 Břeclav dne 10.11.2017. Schválené znění dodatku tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Prodej vozidla TATRA T 815 CAS 32
Radě byl předložen znalecký posudek o ceně vozidla TATRA T 815 CAS 32. Cena vozidla byla stanovena
na částku 605 tis. Kč. O prodeji vozidla rozhodla rada na svém zasedání dne 04.04.2018 usnesením č. 75/14.
Po posouzení předloženého materiálů rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 77/5:
Rada schvaluje nejnižší nabídkovou cenu vozidla TATRA T 815 CAS 32 ve výši 700 tis. Kč.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1438 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost pana Štěpána Marka, bytem Palackého 447, Drnholec, o pronájem pozemku
parc.č. 1438 k.ú. Drnholec – ulice Husova. Předmětný pozemek sousedí s vinným sklepem umístěným na
pozemku parc.č. 1437, který je ve vlastnictví žadatele.
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Usnesení č. 77/6 :
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1438 k.ú. Drnholec.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 7 – Smlouva o zřízení věcného břemene – sítě TI Pod Sýpkou II.
Radě byl předložen návrh smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 535/1 k.ú. Drnholec pro
sítě TI (veřejné osvětlení a vodovod) vybudované na předmětném pozemku (který je ve vlastnictví České
republiky) v rámci stavby „napojení komunikace zřízení sjezdu, vedení vodovodu, místní komunikační sítě,
veřejného rozhlasu a silničního propustku“. Smlouva bude uzavřena s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových za jednorázovou úplatu 3.000 Kč.
Usnesení č. 77/7 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy č. VB 002/18 CH na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
535/1 k.ú. Drnholec pro vybudované sítě TI (veřejné osvětlení a veřejný vodovod) s Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Strategický plán rozvoje městyse Drnholec
Rada se zabývala předloženým návrhem Strategického plánu rozvoje městyse Drnholec. S návrhem bude
seznámena veřejnost a následně bude předložen na nejbližším zasedání zastupitelstva k projednání.
bez usnesení

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:25
Zápis vyhotoven dne: 15.05.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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