MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 80. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 25.06.2018 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

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. 80/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 80. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Smlouva o dílo - Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse Drnholec – část
dPP
3. Smlouva o zpracování osobních údajů – Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství
4. Omezení provozu MŠ v období letních prázdnin
5. Ukončení provozu MŠ Jevišovka, MŠ Dobré Pole, MŠ Nový Přerov k 1.1.2019 – změny zápisů v rejstříku
škol
6. Rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Drnholec č. 1/2018
7. Pracovní řád Úřadu městyse Drnholec
8. Různé
8.1. Spoluúčast na pořádání Hodů 2018
8.2. Žádost o podporu projektu „Omalovánky první pomoci“
8.3. Umístění bankomatu na území městyse Drnholec
8.4. Instalace světelného signalizačního zařízení na ulici Wolkerova
8.5. Výběrové řízení na koupi pozemku parc.č. 793 k.ú. Drnholec
8.6. Pronájem bytu č.5 na ulici Husova 236 Drnholec
8.7. Informace VaK Břeclav k situaci na ulici Výsluní –
8.8. Stavba Kulturního domu
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Smlouva o dílo – Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse
Drnholec – část dPP

Radě byl předložen návrh smlouvy o dílo se společností Crisis Consulting s.r.o., Kopánky 1230, Uherské
Hradiště, na veřejnou zakázku „Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse
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Drnholec – část dPP“. Dodavatel byl vybrán na základě provedeného výběrového řízení usnesením rady
č.79/2 ze dne 11.06.2018. Konečná cena díla je 168.190 Kč včetně DPH.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 80/2:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Vybudování varovného, informačního
a výstražného systému městyse Drnholec – část dPP“ se společností Crisis Consulting s.r.o.,
IČ:63468531, Kopánky 1230, Uherské Hradiště, za nabídkovou cenu 168.190 Kč včetně DPH.
Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k touto usnesení.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 - Smlouva o zpracování osobních údajů – Motivační a evidenční systém pro odpadové
hospodářství
Radě byl předložen návrh smlouvy s Ing. Radkem Staňkou, Uherčice 335, o zpracování osobních údajů pro
provozování Motivačního a evidenčního systém pro odpadové hospodářství. Tato smlouva plně nahrazuje
smlouvu uzavřenou dne 22.03.2018 a je upravena dle požadavků Nařízení Evropského Parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 80/3 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů pro Motivační a evidenční systém pro
odpadové hospodářství s Ing. Radkem Staňkou, IČ:88879101, Uherčice 335. Schválené znění smlouvy
tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Omezení provozu MŠ v období letních prázdnin
Radě byl předložen k projednání návrh ředitelky ZŠ a MŠ Drnholec, p.o., na omezení provozu mateřských
škol v období letních prázdnin. Konkrétně se jedná o uzavření MŠ Dobré Pole v době od 16.07.2018 do
31.08.2018, MŠ Nový Přerov v době od 02.07.2018 do 31.08.2018, MŠ Jevišovka v době od 30.07.2018 do
31.08.2018 a MŠ Drnholec v době od 02.07.2018 do 27.07.2018 a od 27.08.2018 do 31.08.2018. Rodiče byli
o uzavření MŠ informováni.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 80/4:
Rada souhlasí s návrhem na uzavření MŠ Dobré Pole v době od 16.07.2018 do 31.08.2018, MŠ
Nový Přerov v době od 02.07.2018 do 31.08.2018, MŠ Jevišovka v době od 30.07.2018 do
31.08.2018 a MŠ Drnholec v době od 02.07.2018 do 27.07.2018 a od 27.08.2018 do 31.08.2018.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 5 – Ukončení provozu MŠ Jevišovka, MŠ Dobré Pole, MŠ Nový Přerov k 1.1.2019 – změny
zápisů v rejstříku škol
Rada byla informována o postupu ve věci ukončení provozu mateřských škol v obcích Dobré Pole, Jevišovka
a Nový Přerov. K 31.12.2018 ukončí Základní škola a mateřská škola Drnholec, p.o. činnost v mateřských
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školách v obcích Jevišovka, Dobré Pole a Nový Přerov. Od 01.01.2019 budou tuto činnost v jednotlivých
obcích vykonávat příspěvkové organizace založené příslušnými obcemi.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 80/5:
Rada po projednání
1) schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro:
a. mateřskou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a
mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, Svatoplukova 277/2, Drnholec, která se
týká snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škola ze 149 na 74, a výmaz míst,
kde se uskutečňuje vzdělávání – na adresách Dobré Pole č.pop. 94, Jevišovka
č.pop. 48 a Nový Přerov č.pop. 2
b. školní jídelnu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a
mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, Svatoplukova 277/2, Drnholec, která se
týká snížení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ze 700 na 650, a výmaz
míst, kde se uskutečňuje školská služba – na adrese Jevišovka č.pop. 48
c. školní jídelnu - výdejnu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní
škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, Svatoplukova 277/2, Drnholec,
která se týká snížení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 99 na 50, a výmaz
míst, kde se uskutečňuje školská služba – na adrese Dobré Pole č.pop. 94 a Nový
Přerov č.pop. 2
vše s účinností k datu 01.01.2019
2) ukládá starostovi podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje,
odbor školství
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 6 – Rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Drnholec
Radě byl předložen návrh Základní školy a mateřské školy Drnholec p.o., Svatoplukova 277/2, Drnholec na
rozpočtové opatření č. 1/2018. Jedná se o zvýšení na straně příjmů a výdajů ve výši 17.300 Kč.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 80/6:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018 Zádní škole a mateřské škole p.o., Svatoplukova 277/2,
Drnholec. Schválené rozpočtové opatření tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 7 – Pracovní řád Úřadu městyse Drnholec
Radě byl předložen návrh pracovního řádu Úřadu městyse Drnholec. Rada po projednání přijala následující
usnesení:
Usnesení č. 80/7 :
Rada schvaluje pracovní řád Úřadu městyse Drnholec s účinností od 01.07.2018. Schválené znění
pracovního řádu tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 8 – Různé
a) Spoluúčast na pořádání Hodů 2018
Starosta informoval radu o spoluúčasti městyse na pořádání Hodů 2018. Městys uhradí část nákladů
na dechovou hudbu ve výši 10.000 Kč.
b) Žádost o podporu projektu „Omalovánky první pomoci“
Starosta seznámil radu s žádostí o podporu projektu „Omalovánky první pomoci“. Jedná se o
finanční podporu tohoto projektu formou placené inzerce. Nejnižší možná částka za inzerci je 7.900
Kč a nejvyšší 42.900 Kč. Po diskusi bylo uzavřeno s tím, že v rozpočtu na rok 2018 byla vyčleněna
částka na podporu obdobných projektů, tyto finanční prostředky však již byly vyčerpány a byla
poskytnuto podpora různým projektům a organizacím působícím v místě nebo s přímou vazbou na
Drnholec.
c) Umístění bankomatu na území městyse Drnholec
Starosta informoval radu o probíhajících jednání ohledně umístění bankomatu v Drnholci.
Z oslovených bank zareagovala prozatím jen Česká spořitelna. Ta bohužel neprojevila o umístění
bankomatu v Drnholci zájem s odůvodněním, že by bankomat nebyl adekvátně využit.
d) Instalace světelného signalizačního zařízení
Starosta informoval radu o výsledku jednání týkajícího se umístění zpomalovacího semaforu na ulici
Wolkerova. Podle vyjádření DI jsou podmínky pro umístění světelného signalizačního zařízení pro
omezení rychlosti vozidel velmi přísné a lokalita na ulici Wolkerova je pro umístění tohoto zařízení
nevhodná.
e) Výběrové řízení na koupi pozemku parc.č. 793 k.ú. Drnholec
Starosta informoval radu o výběrovém řízení na prodej pozemku parc.č. 793 k.ú. Drnholec. Jedná se
o pozemek v areálu základní školy – u kotelny. Minimální prodejní cena je stanovena na 32.000 Kč
a pozemek bude prodáván formou aukce. Po projednání bylo dohodnuto, že městys zašle Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových nabídku na koupi předmětného pozemku s nabídkovou
cenou 32.000 Kč.
f) Pronájem bytu na ulici Husova č.pop. 236 Drnholec
Starosta informoval radu o situaci ohledně pronájmu bytu č.5 na ulici Husova č.pop. 236. Byt byl
nabídnut již třem žadatelům, kteří ovšem byt odmítli. Z toho důvodu je tedy navrhováno, aby byla
zveřejněna nabídka na pronájem na úřední desce a dalšími obvyklými způsoby. Rada po projednání
s navrhovaným zveřejněním souhlasila.
g) Informace VaK Břeclav k situaci na ulici Výsluní
Starosta informoval o vyjádření VaK Břeclav k výpadkům tlaku vody na ulici Výsluní. Dle sdělení
VaK Břeclav středisko v Mikulově nezaznamenalo zvýšení počet dotazů na nízký tlak potrubí v této
lokalitě. Pracovníci VaK Břeclav provedli měření na podzemním hydrantu u č.p. 373 a naměřené
hodny (3,1-2,9 baru) odpovídali běžnému provoznímu tlaku vodovodního potrubí. Pokud dochází
k přechodnému snížení tlaku ve vodovodním potrubí, to může být způsobeno zvýšeným odběrem na
celé vodovodní síti, poruchou nebo při provádění údržby vodovodního potrubí. VaK Břeclav také
zaslala rozpis pohotovostních služeb pro rok 2018 včetně kontaktních údajů. Tento rozpis byl
zveřejněn na FB městyse.
h) Stavba Kulturního domu
Starosta informoval radu o proběhu prací na stavbě kulturního domu. Výkopové práce jsou již
dokončeny. Celkové kubatury odtěžené zeminy jsou vyšší, než v rozpočtu a nad rámec rozpočtu
byly také odstraněny silniční panely. Rada se také předběžně zabývala řešením venkovního
amfiteátru.
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Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:25

Zápis vyhotoven dne: 29.06.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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