MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 79. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 11.06.2018 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, 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. 79/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 79. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Rozhodnutí o výběru dodavatele – Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse
Drnholec – část dPP
3. Smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 391/3 a 1756/27 k.ú.
Drnholec – přípojka kNN Matkowitsch
4. Pronájem pozemku parc.č. 1438 k.ú. Drnholec
5. Žádost o dotace – TJ Jevišovka
6. Žádost Muzejní a vlastivědná společnosti v Brně
7. Vytvoření tůní na pozemku parc.č. 9005 k.ú. Drnholec
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Rozhodnutí o výběru dodavatele – Vybudování varovného, informačního a výstražného
systému městyse Drnholec – část dPP

Rada byla seznámena s výsledkem výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Vybudování
varovného, informačního a výstražného systému městyse Drnholec – část dPP“. Výběrového řízení se
zúčastnili (ceny uvedeny včetně DPH):
1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, Praha 5 - nabídková cena 174.240 Kč
2. Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 – nabídková cena 170.610 Kč
3. Crisis Consulting s.r.o., Kopánky 1230, Uherské Hradiště – nabídková cena 168.190 Kč.
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Radě byl předložen návrh rozhodnutí o výběru dodavatele na tuto veřejnou zakázku – společnost Crisis
Consulting s.r.o., Kopánky 1230, Uherské Hradiště, za nabídkovou cenu 168.190 Kč včetně DPH.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 79/2:
Rada schvaluje výběr dodavatele na veřejnou zakázku „ Vybudování varovného, informačního a
výstražného systému městyse Drnholec – část dPP“ – společnost Crisis Consulting s.r.o.,
IČ:63468531, Kopánky 1230, Uherské Hradiště za nabídkovou cenu 168.190 Kč včetně DPH.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 - Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 391/3 a 1756/27
k.ú. Drnholec – přípojka kNN Matkowitsch“
Radě byl předložen návrh společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 391/3 a 1756/27 k.ú.
Drnholec – přípojka kNN Matkowitsch“ .
Usnesení č. 79/3 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
391/3 a 1756/27 k.ú. Drnholec – přípojka kNN Matkowitsch“ se společností E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Pronájem pozemku parc.č. 1438 k.ú. Drnholec
Radě byl předložen materiál týkající se pronájmu pozemku parc.č. 1438 k.ú. Drnholec. Jedná se o pozemek
o celkové výměře 179 m2 – ostatní plocha - na ulici Husova – u vinného sklepa, který je umístěn na pozemku
parc.č. 1437.
Záměr pronájmu předmětného pozemku byl schválen radou dne 14.05.2018 usnesením č. 77/6 na základě
žádosti pana Štěpána Marka, bytem Palackého 447, Drnholec (vlastník vinného sklepa na pozemku parc.č.
1437 k.ú. Drnholec). Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 16.05.2018 do 04.06.2018. O pronájem
předmětného pozemku neprojevil zájem žádný jiný zájemce.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 79/4:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Štěpánem Markem, bytem Palackého 447,
Drnholec, na pronájem pozemku parc.č. 1438 k.ú. Drnholec, ostatní plocha, o celkové výměře
179m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné je stanoveno ve výši
4Kč/m2/rok, celkem tedy 716 Kč ročně.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Žádost o dotace – TJ Jevišovka
Radě byla předložena žádost TJ Jevišovka o poskytnutí dotace na činnost ve výši 1 mil. Kč. Rada po
projednání žádosti konstatovala, že dotace z rozpočtu městyse na rok 2018, které byly schváleny
zastupitelstvem v rámci schvalování rozpočtu, byly již přiděleny a v rozpočtu není dále s žádnou obdobnou
dotací počítáno. Z toho důvodu nelze jinak, než žádost TJ Jevišovka odmítnout.
bez usnesení
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Bod 6 – Žádost Muzejní a vlastivědná společnosti v Brně
Radě byla předložena žádost Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně o poskytnutí daru na umístění pamětní
desky na starém hřbitově v Mikulově připomínající vysídlení obyvatel moravských vesnic a měst v roce
1938.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 79/5:
Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z.s.,
Solniční č.240/12, Brno.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 7 – Vytvoření tůní na pozemku parc.č. 9005 k.ú. Drnholec
Rada byla seznámena se záměrem Občanského sdružení Lužánek, z.s., Pastvisko II 782/5, Lanžhot,
vybudovat a obnovit několik tůní na pozemku parc.č. 9005 v k.ú. Drnholec. Na pozemku bude dále
vybudováno i několik prvků na podporu druhů – kamenné zídky, plazníky a hadníky. Na přípravě ani
financování záměru se městys nebude podílet.
Po projednání věci rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 79/6 :
Rada souhlasí se záměrem Občanského sdružení Lužánek, z.s., se sídlem Pastvisko II 782/5, Lanžhot,
vybudovat na pozemku parc.č. 9005 k.ú. Drnholec tůně a další prvky na podporu druhů podle
předloženého záměru.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:10
Zápis vyhotoven dne: 13.06.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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