MĚSTYS 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

ZÁPIS Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 25.04.2016 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová, Bejdák Karel
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 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. 33/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 33. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.03.2016
3. Přijetí nadačního příspěvku na projekt S oranžovou za pohybem
4. Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – pro stavbu „Drnholec, TS +kabely
NN pro 28 RD“
5. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec - prodej předem určenému zájemci
6. Ukládání stavební suti na sběrný dvůr v Drnholci
7. Počet členů Jednotky SDH Drnholec
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 31.03.2016
Radě byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Drnholec,
p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec sestavená ke dni 31.03.2016. Za toto období je vykazován
zisk ve výši 402 675,32 Kč.
Usnesení č. 33/2:
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 31.03.2016.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

sování
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3 – Přijetí nadačního příspěvku na projekt S oranžovou za pohybem
Rada byla seznámena s rozhodnutím Správní rady Nadace ČEZ o poskytnutí dotačního příspěvku ve výši
240.000 Kč na projekt S oranžovou za pohybem pro Základní školu a mateřskou školu Drnholec.
Usnesení č. 33/3:
Rada souhlasí s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 240.000 Kč na projekt
S oranžovou za pohybem pro Základní školu a mateřskou školu Drnholec, p.o., IČ:70282790,
Svatoplukova 277/2, Drnholec. Majetek pořízený v rámci realizace tohoto projektu bude ve
vlastnictví Základní školy a mateřské školy Drnholec.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

4 – Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – pro stavbu „Drnholec, TS
+kabely NN pro 28 RD“
Radě byl předložen návrh dodatku č.1 ke smlouvě č. 1030021319/002, která byla uzavřena dne 18.6.2015
mezi Městysem Drnholec a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o
smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro stavbu „Drnholec, TS +kabely NN pro 28 RD“.
Předmětem dodatku je doplnění nově vzniklých pozemků parc.č. 1760/112 a 1760/113 k.ú. Drnholec.
Všechna další ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
Usnesení č. 33/4:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1030021319/002, která byla uzavřena dne
18.6.2015 mezi Městysem Drnholec a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice. Schválené znění dodatku tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

5 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec – prodej předem určenému zájemci
Radě byla předložena žádost pana Džiubana Radka, bytem Ulrichova 1256/12c, Brno o prodej části pozemku
parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec. Jedná se o část pozemku o výměře 7m2 na kterém je provedena přístavba
rodinného domu č.pop. 99 na ulici Dyjská. Byl předložen geometrický plán č. 1338-155/2015 na oddělení
předmětné části pozemku. Jelikož se jedná o část pozemku pod existující stavbou, byl radě předložen návrh
na zveřejnění záměru prodeje této části pozemku předem určenému zájemci – tedy vlastníkovi objektu č.pop.
99 na ulici Dyjská.
Usnesení č. 33/5:
Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec o výměře 7m2 dle GP č.
1338-155/2015 předem určenému zájemci – vlastníkovi objektu č.pop. 99 ulice Dyjská Drnholec.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

6 – Ukládání stavební suti na sběrný dvůr v Drnholci
Starosta seznámil radu se situací na sběrném dvoře v Drnholci. V poslední době dochází k nadměrnému
ukládání stavební suti některými občany Drnholce pocházející zřejmě z rozsáhlejších rekonstrukcí.
Sběrný dvůr není primárně určen k ukládání stavební suti v takovém množství a současně se také značně
prodražuje celý systém nakládání s odpady. Vzniklé rozdíly pak musí hradit městys ze svého rozpočtu,
samozřejmě na úkor jiných výdajů, případně by mohly být započítány v následujícím období do kalkulace
poplatku za odpad pro občany – tím by ovšem došlo ke zvýšení poplatku za odpady pro všechny občany,
což v daném systému není žádoucí. Je tedy třeba zavést takový systém, který by zneužívání některými
občany zabránil a současně neomezil další občany. Lze zvažovat buď evidenci ukládaného množství na
jednotlivce, nebo zpoplatnění uložení stavební suti – ke zpoplatnění již přistoupily některé obce, které tento
problém také řešily.
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Do doby rozhodnutí v této věci bude ukládání stavební suti na sběrném dvoře pozastaveno.
bez usnesení
7 – Počet členů Jednotky SDH Drnholec
Rada byla informována o dalších zájemcích o zařazení do Jednotky SDH Drnholec – organizační složky
Městyse Drnholec. Počet členů této organizační složky stanovila Rada městyse Drnholec svým usnesením
č. 68/3 ze dne 10.03.2014 na celkem 18 (včetně vedoucího organizační složky). V současné době je tento
stav naplněn, akceschopnost jednotky je zajištěna a není tedy nutné počet členů navyšovat. Navýšení počtu
členů by bylo také spojeno s nemalými finančními nároky, což nebylo zohledněno ani při sestavování a
schvalování rozpočtu na rok 2016. Po projednání celé věci bylo dohodnuto, že starosta vyzve vedoucího
jednotky – pana Huťku – aby do příští schůze rady připravil materiál týkající se vytíženosti jednotlivých
členů jednotky při zásazích a pohotovosti JSDH a případně i předložil návrhy na ukončení členství těm
jednotlivcům, kteří se činnosti jednotky neúčastní.
bez usnesení

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:35
Zápis vyhotoven dne: 27.04.2016
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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