MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 29. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 15.02.2016 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel
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 předchozího jednání 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. 29/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 29. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2015 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015
3. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na akci „Stavební úpravy chodníku
s bezbariérovým řešením a nasvětlením přechodů“
4. Majetkové záležitosti
4.1. Záměr prodeje pozemku parc.č. 668 k.ú. Drnholec
4.2. Smlouva o zřízení věcného břemene – Drnholec obnova sítě NN ulice Tyršova
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.12.2015
a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015
Radě byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Drnholec,
p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec sestavená ke dni 31.12.2015 a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2015. Za rok 2015 je vykazován zisk ve výši 31,47 Kč, který bude přidělen
do rezervního fondu.
Usnesení č. 29/2:
Rada městyse Drnholec schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
školy a mateřské školy Drnholec, p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec sestavenou ke
dni 31.12.2015.
Rada městyse Drnholec schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015.
Vykázaný zisk ve výši 31,47 Kč bude převeden do rezervního fondu.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
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Bod 3 - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na akci „Stavební úpravy chodníku s
bezbariérovým řešením a nasvětlením přechodů“
Radě byl předložen návrh smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, Praha 9, na
poskytnutí finančních prostředků na akci „Stavební úpravy chodníku s bezbariérovým řešením a nasvětlením
přechodů“ ve výši 1.523.000 Kč.
Usnesení č. 29/3:
Rada schvaluje uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, Praha
9, na poskytnutí finančních prostředků na akci „Stavební úpravy chodníku s bezbariérovým řešením
a nasvětlením přechodů“ ve výši 1.523.000 Kč. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Majetkové záležitosti
4.1 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 668 k.ú. Drnholec
Radě byl předložen návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 668 k.ú. Drnholec. Jedná se o pozemek na ulici
Lidická u rodinného domu č.pop. 338. O prodej pozemku požádal vlastník rodinného domu č.pop. 338, který
předmětný pozemek z části užívá. Část pozemku je zamokřená a na pozemku se vyskytují náletové a
neudržované dřeviny. Pro předmětný pozemek nemá městys využití.
Usnesení č. 29/4:
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 668 k.ú. Drnholec o výměře 1353m2 – vodní plocha zamokřená plocha.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

4.2 – Smlouva o zřízení věcného břemene – Drnholec obnova sítě NN ulice Tyršova
Radě byl předložen návrh smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 835/1, 835/7, 835/8, 835/89 k.ú. Drnholec pro
realizovanou stavbu „Drnholec, obnova sítě NN, RD 436 až 201“ za jednorázovou úplatu ve výši 10.600 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 29/5:
Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 835/1, 835/7, 835/8, 835/89 k.ú.
Drnholec pro realizovanou stavbu „Drnholec, obnova sítě NN, RD 436 až 201“ za jednorázovou
úplatu ve výši 10.600 Kč bez DPH. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:05
Zápis vyhotoven dne: 17.02.2016
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta
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