MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 78. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 28.05.2018 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, Bejdák Karel
Omluveni: RNDr. Kalandrová Jana
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. 78/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 78. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Smlouva o dílo – Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse Drnholec
3. Smlouva o poskytnutí dotace pro Jednotku SDH Drnholec
4. Změna organizačního řádu Úřadu městyse Drnholec
5. Rozpočtové opatření č. 1/2018
6. Příprava 17. zasedání zastupitelstva městyse Drnholec
7. Dar z rozpočtu městyse Drnholec
8. Různé
8.1. Technický stav kulturního domu
8.2. Den dětí 2018
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Smlouva o dílo – Vybudování varovného, informačního a výstražného systému
městyse Drnholec
Radě byl předložen návrh smlouvy o dílo se společností PWS Plus s.r.o., IČ:28305795, sídlem Luční čtvrť
1867, Staré Město, na veřejnou zakázku „Vybudování varovného, informačního a výstražného systému
městyse Drnholec – část VOS a LVS“ za konečnou cenu 4.138.878 Kč včetně DPH. Dodavatel zakázky byl
vybrán výběrovým řízením a schválen radou dne 23.04.2018 usnesením č. 76/5.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 78/2:
Rada městyse Drnholec schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PWS Plus s.r.o.,
IČ:28305795, sídlem Luční čtvrť 1867, Staré Město na veřejnou zakázku „Vybudování varovného,
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informačního a výstražného systému městyse Drnholec – část VOS a LVS“ za konečnou cenu
4.138.878 Kč včetně DPH. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování
sování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Smlouva o poskytnutí dotace pro Jednotku SDH Drnholec

Radě byl předložen návrh smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na pořízení výzbroje a výstroje ve výši 73.000 Kč.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 78/3:
Rada schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem, IČ:70888337, sídlem Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno na poskytnutí dotace na „Pořízení výzbroje a výstroje pro jednotku SDH
Drnholec“ ve výši 73.000 Kč. Schválené znění smlouvy tvoří příloho k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Změna organizačního řádu Úřadu městyse Drnholec
Radě byl předložen návrh změny č.2 Organizačního řádu Úřadu městyse Drnholec. Navrhovaná změna
souvisí se zřízením funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 78/4:
Rada schvaluje změnu č. 2 Organizačního řádu Úřadu městyse Drnholec. Schválené znění změny
tvoří přílohu k tomuto usnesení. Změna vstupuje v platnost dne 29.05.2018.
Hlasování Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Rozpočtové opatření č. 1/2018
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2018. Rada se seznámila s jednotlivými položkami
navrhovaného rozpočtového opatření. Jedná se o změny na straně příjmů i výdajů ve stejné výši, financování
zůstává beze změn.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 78/5:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018. Schválené rozpočtové opatření tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Příprava 17. zasedání zastupitelstva městyse Drnholec
Rada se zabývala přípravou 17. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec, které se uskuteční dne 07. června
2018 v 18:00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse.
Navrhovaný program:
1. Technický bod, schválení programu jednání
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
Závěrečný účet městyse Drnholec za rok 2017
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
Program rozvoje městyse Drnholec a Plán rozvoje sportu městyse Drnholec pro období 2018 – 2026
Majetkové záležitosti - prodeje majetku z vlastnictví městyse Drnholec
Diskuse

Rada se zabývala přípravou materiálů k jednotlivým bodům jednání.
bez usnesení
Bod 7 – Dar z rozpočtu městyse Drnholec
Rada byla seznámena s mimořádnou krizovou situací, do které se dostaly dvě nezletilé děti - Barbora (14
let) a Václav (11 let) Jakubíkovi, bytem Husova 236, Drnholec. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu matky
zůstaly děti zcela bez finančních prostředků. O děti se momentálně stará jejich teta – paní Sylva Kraváčková.
Po projednání věci rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 78/6 :
Rada schvaluje poskytnutí mimořádného daru ve výši 20.000 Kč (slovy dvacet-tisíc korun českých) paní
Sylvě Kraváčkové, nar. 06.03.1973, bytem Havlíčkova 196/22, Drnholec.
Hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Různé
a) Technický stav kulturního domu
Starosta seznámil radu se současným stavem kulturního domu. Konkrétně se jedná o stav pódia a
stropu v baru pod pódiem. Tady došlo k odpadnutí části stropní omítky v baru, nosná dřevěná
konstrukce pódia není také v dobrém stavu (deformace, částečně strávené dřevo). Z toho důvodu byl
bar pod pódiem ihned uzavřen a bude přizván statik na posouzení pódia. O výsledku bude rada
informována.
b) Den dětí 2018
Rada byla informována o přípravách Dne dětí 2018. Městys Drnholec se bude podílet úhradou části
finančních nákladů ve výši 2.000 Kč v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018.
Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:20
Zápis vyhotoven dne: 30.05.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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