MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 82. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 06.08.2018 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, Bejdák Karel
Omluveni: Bc. Pavla Seveldová, 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. 82/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 82. schůze Rady městyse Drnholec:
1) Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2) ZŠ a MŠ Drnholec - povolení výjimky z počtu žáků
3) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 30.06.2018
4) Rozpočtové opatření č.2/2018
5) Pronájem bytu č.5 na ulici Husova č.pop. 236, Drnholec
6) Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene
a) na pozemcích parc.č. 1158 a 1157/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec-Šebesta:NN
příp.rozš.DS“
b) na pozemku parc.č. 570/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec, Lidická přípojka kNN Zedníček“
7) Žádost o vybudování veřejného vodovodu a kanalizace na ulici Wolkerova – lokalita vinných sklepů
8) Kulturní dům – lavičky amfiteátru
9) Úplná uzavírka mostu u Pasohlávek
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – ZŠ a MŠ Drnholec - povolení výjimky z počtu žáků
Radě byla předložena žádost Základní školy a mateřské školy Drnholec, Svatoplukova 277/2, Drnholec, o
povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Drnholec – a to žáků v 9 ročníku na celkově 31 žáků ve
třídě. Důvodem je sloučení dvou tříd do jedné. Rada po projednání návrhu rozhodla takto:
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Usnesení č. 82/2:
Rada povoluje výjimku Základní škole a mateřské škole Drnholec, okres Břeclav, p.o., Svatoplukova
277/2, Drnholec, z nejvyššího počtu žáků ve školním roce 2018/2019 v 9.ročníku na celkový počet
31 žáků ve třídě.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení bylo přijato
Bod 3 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 30.06.2018

Radě byla předložena účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova 277/2,
Drnholec, sestavená k datu 30.06.2018. K uvedenému datu je vykazován zisk ve výši 708.333,37 Kč před
zdaněním.
Usnesení č. 82/3:
Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova 277/2,
Drnholec, sestavenou k datu 30.06.2018. Schválená účetní závěrka tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 2/2018
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2/2018. Rozpočtové opatření řeší na straně příjmů hlavně
dotace na pořízení výzbroje a výzbroje pro JSDH, vrácení přeplatku za el.energii na ČOV. Na straně výdajů
pak především navýšení vratek z vyúčtování stočného a věcné vybavení JSDH. Financování zůstává beze
změn.
Usnesení č. 82/4:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018. Schválené rozpočtové opatření tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

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

Radě byla předložena žádost paní Jaroslavy Šedivé o pronájem bytu č.5 na ulici Husova č.pop. 236,
Drnholec. Po posouzení předložené žádosti, která splňovala stanovená kritéria pro nájem sociálního bytu,
rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 82/5:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.5 na ulici Husova č.pop. 236
Drnholec s paní Jaroslavou Šedivou, nar. 01.02.1943, bytem Kostelní 368, Drnholec. Nájemné je
stanoveno ve výši 1.068 Kč, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 24
měsíců.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
Bod 6 – Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene
6.1 - na pozemcích parc.č. 1158 a 1157/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec-Šebesta:NN
příp.rozš.DS“
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 pozemcích parc.č. 1158 a 1157/1 k.ú.
Drnholec pro stavbu „Drnholec-Šebesta:NN příp.rozš.DS“570/41.
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Usnesení č. 82/6 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.
1158 a 1157/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec-Šebesta:NN příp.rozš.DS“ se společností E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu
k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
6.2 - na pozemku parc.č. 570/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec, Lidická přípojka kNN Zedníček“
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 parc.č. 570/1 k.ú. Drnholec
pro stavbu „Drnholec, Lidická přípojka kNN Zedníček“.
Usnesení č. 82/7 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
570/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec, Lidická přípojka kNN Zedníček“ se společností E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu
k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
Bod 7 – Žádost o vybudování veřejného vodovodu a kanalizace na ulici Wolkerova – lokalita
vinných sklepů
Radě byla předložena žádost obyvatel a vlastníků nemovitostí na ulici Wolkerova – lokalita vinných sklepů.
Tito žádají o vybudování veřejného vodovodu a kanalizace v této lokalitě. V současné době nejsou
v rozpočtu na rok 2018 plánována žádné výdaje v souvislosti s vybudováním sítí TI v této lokalitě. Žádost
bude zahrnuta do podkladů na přípravu rozpočtu na rok 2019. Rozhodnutí v této věci je plně v kompetenci
zastupitelstva při schvalování rozpočtu na příští rok.
bez usnesení
Bod 8 – Kulturní dům – lavičky amfiteátru

Radě byl předložen návrh na výrobu a montáž laviček amfiteátru u nového kulturního domu. Budou
vyrobeny z ocelových prvků a dubových prken s kotvením do betonových segmentů. Odhadovaná cena je
700 tis. Kč včetně DPH. Cena je včetně výroby a montáže.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 82/8:
Rada souhlasí s provedením laviček amfiteátru u nového kulturního domu podle předloženého
návrhu za cenu 700.000 Kč včetně DPH.
Hlasování Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 9 – Úplná uzavírek mostu u Pasohlávek

Rada byla informována o žádosti ŘSD ČR Brno o vydání souhlasu s objízdnou trasou, která bude stanovena
v souvislosti s úplnou uzavírkou mostu u Pasohlávek – silnice I/52. Most bude plně uzavřen v měsíci srpnu
2018 na dobu maximálně 4 dnů. A to z důvodu montáže provizorního mostu pro zajištění obousměrného
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provozu do doby provedení oprav stávajícího mostu. Objízdná trasa povede přes městys Drnholec – ulicemi
Brněnská, Dělnická, Tovární a nám. Svobody. V té souvislosti bude dočasně změněna i přednost v jízdě tak,
aby průjezd objízdnou trasou byl plynulý.
Po projednání rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 82/9:
Rada souhlasí s vedením objízdné trasy podle předložené žádosti na dobu maximálně 4 dnů. Vedení
objízdné trasy je vyznačeno v situačním nákresu, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:00

Zápis vyhotoven dne: 10.08.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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