MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 83. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 03.09.2018 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, Bejdák Karel, RNDr. Kalandrová Jana
Omluveni: Bc. Pavla Seveldová
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. 83/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 83. schůze Rady městyse Drnholec:
1) Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2) ZŠ a MŠ Drnholec – výsledek veřejnosprávní kontroly
3) Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene
a) na pozemcích parc.č. 1760/92, 1760/90, 1760/94, 110/4 a 110/1 k.ú. Drnholec pro stavbu
„Drnholec-přípojka kNN Trčka Martin“
b) na pozemku parc.č. 1892/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec-Pokorná: NN přípojka kabelem“
4) Projektová dokumentace na akci Drnholec – ul. Tovární, Zámečnická, Dělnická a Brněnská – chodníky
5) Příprava lokality Pod Sýpkou III.etapa
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – ZŠ a MŠ Drnholec – výsledek veřejnosprávní kontroly
Rada byla seznámena s výsledkem veřejnosprávní kontroly, která byla provedena v Základní škole a
mateřské škole Drnholec, p.o. dne 15.06.2018. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by ovlivnily
věrný a poctivý obraz hospodaření příspěvkové organizace.
bez usnesení
Bod 3 – Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene
3.1 - na pozemcích parc.č. 1760/92, 1760/90, 1760/94, 110/4 a 110/1 k.ú. Drnholec pro stavbu
„Drnholec-přípojka kNN Trčka Martin“
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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. 1760/92, 1760/90,
1760/94, 110/4 a 110/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec-přípojka kNN Trčka Martin“ (ulice Pod
Sýpkou).
Usnesení č. 83/2 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene 3.1.
na
pozemcích parc.č. 1760/92, 1760/90, 1760/94, 110/4 a 110/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholecpřípojka kNN Trčka Martin“ se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

3.2 - na pozemku parc.č. 1892/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec-Pokorná: NN přípojka kabelem“
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. 1892/1 k.ú. Drnholec
pro stavbu „Drnholec-Pokorná: NN přípojka kabelem“. (ulice Husova – lokalita vinných sklepů).
Usnesení č. 83/3 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
1892/1 k.ú. Drnholec pro stavbu „Drnholec-Pokorná: NN přípojka kabelem“ se společností E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu
k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Projektová dokumentace na akci Drnholec – ul. Tovární, Zámečnická, Dělnická a Brněnská
– chodníky
Radě byla předložena cenová nabídka společnosti Viadesigne s.r.o. na zpracování projektové dokumentace
pro akci Drnholec – ul. Tovární, Zámečnická, Dělnická a Brněnská – chodníky. V současné době společnost
Viadesigne s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci pro opravy silnice II.tř na výše uvedených ulicích,
která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Současně s prováděním těchto oprav (plánováno na rok cca
2020) je vhodné provést i chodníky na těchto ulicích. Investorem těchto chodníků bude městys Drnholec a
je tedy nutné zpracovat projektovou dokumentaci a získat příslušná povolení tak, aby bylo možné souběžně
s opravami silnice chodníky provést.
Usnesení č. 83/4 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavbu Drnholec –
ul. Tovární, Zámečnická, Dělnická a Brněnská, chodník, se společností Viadesigne s.r.o., IČ:276 96 880,
se sídlem Na Zahrádkách 1151/16, Břeclav, podle předložené nabídky, která tvoří přílohu k tomuto
usnesení. Konečná cena díla bude 142.102,40 Kč včetně DPH.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 5 – Příprava lokality Pod Sýpkou III.etapa
Starosta seznámil radu s postupem přípravných prací lokality Pod Sýpkou III.etapa. Bylo osloveno několik
projekčních společností pro projektovou přípravu celé lokality včetně sítí technické infrastruktury.
K dnešnímu dni městys obdržel pouze jedinou nabídku. Po obdržení dalších nabídek budou tyto předloženy
radě k posouzení.
bez usnesení

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:00

Zápis vyhotoven dne: 04.09.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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