MĚSTYS DRNHOLEC
KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC 691 83

ZÁPIS
ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

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
Zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec řídil starosta městyse Drnholec – pan Jan Ivičič. Starosta zahájil 7.
zasedání v 18.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva
byla zveřejněna na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 09.03.2016. Informace byla dále
zveřejněna i způsobem v místě obvyklým – v místním rozhlase.
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl ověřen a je uložen k nahlédnutí na úřadu městyse. Proti zápisu
nebyly vzneseny žádné námitky.
Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Prezenční listina je
součástí zápisu ze zasedání.
SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Starosta vyzval zastupitele k podání dalších návrhů na doplnění či úpravu programu jednání.
Žádné další návrhy vzneseny nebyly.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Návrh usnesení č.7/1:
Zastupitelstvo schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1) Technický bod, schválení programu jednání
2) Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3) Rozpočet městyse Drnholec na rok 2016
4) Rozpočtový výhled na roky 2017-2019
5) Dotace z rozpočtu městyse Drnholec – veřejnoprávní smlouvy
6) Majetkové záležitosti - prodeje pozemků z vlastnictví městyse Drnholec
7) Různé
8) Diskuse
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.7/1 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Bronislava Kocmana a Danu Štyksovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení č.7/2:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec Ing.
Bronislava Kocmana a Danu Štyksovou. .
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.7/2 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Dále starosta určil zapisovatelem Lenku Viceníkovou.
Na jednání se dostavila zastupitelka Bc. Pavla Seveldová a zastupitel Radim Kalianko.

BOD Č. 2 PROGRAMU JEDNÁNÍ: ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
Ing. Bronislav Kocman přednesl zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od 22.01.2016 do 17.03.2016.
Materiál k tomuto bodu programu:
 zpráva o činnosti rady
 rozpočtové opatření č.5/2015
Starosta podrobněji informoval zastupitelstvo o některých projednávaných věcech týkajících se pronájmu majetku
městyse a žádostí o prodej pozemků.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu jednání.
Žádné další příspěvky ani připomínky zastupitelé nevznesli. Starosta dal dále možnost přítomným občanům
přihlásit se do diskuze k tomuto bodu jednání. Nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuze. Starosta
ukončil diskuzi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.7/3:
Zastupitelstvo městyse Drnholec bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od
22.01.2016 do 17.03.2016 bez výhrad.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.7/3 bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 3 PROGRAMU JEDNÁNÍ: ROZPOČET MĚSTYSE DRNHOLEC NA ROK 2016
Starosta seznámil zastupitele s předloženým návrhem rozpočtu městyse na rok 2016. Navrhované příjmy roku 2016
ve výši 32 728,00 tis. Kč, navrhované výdaje ve výši 35 022,40 tis. Kč. Schodek navrhovaného rozpočtu ve výši
2 294,40 tis. Kč bude kryt přebytky z minulých let – zůstatek na bankovním účtu městyse k datu 31.12.2015 činil
13 250,20 tis. Kč. Zastupitelé byli dále seznámeni i s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016. Starosta
dále přednesl seznam navrhovaných investičních akcí na rok 2016:










Stavební úpravy chodníků na náměstí, nasvětlení přechodů (spoluúčast)
Stavební dozor na úpravy chodníků
Projekt na vybudování chodníků na Wolkerově ulici
Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu školy
Vybudování dvorní zdi na domě s lékárnou
a dvorní zdi na bytovém domě Husova ulice
Úprava čistírny odpadních vod ČOV
Opravy a udržování kanalizace
Kanalizace na náměstí (doplatek 2016)
Stavební dozor kanalizace na náměstí
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Projekt na výstavbu kulturního domu
Výsadba vytěženého lesa - Remíz
Přeložka trafostanice Pod sýpkou
Základní škola – výměna elektroinstalace, hřiště pro MŠ Svatoplukova
Projekt na vybudování vozovek a inženýrských sítí před sklepy Husova ulice
Vybudování kanalizace a vozovky na Husově ulici
Administrace výběrového řízení na inž. sítě Husova ulice
Zakoupení pozemku pod a kolem kapličky ve výjezdu na Novou Ves (Agro Měřín)
Projekt na restaurování křížků, obrazů na hřbitově, kapličky a soch Herkulů
Projekt na revitalizaci vodní plochy za Dyjskou ulicí
Opravy bytových prostor (Náměstí, Na Rozvalinách)
Opravy nebytových prostor
Výměna oken dům Na Rozvalinách
Oprava vozovek
Údržba rozhledny
Nákup auta hasiči – spoluúčast dotace
Prořez stromů
Vybudování můstku u čerpací stanice za Lidickou ulicí

832.000,300.000,515.000,600.000,197.000,8.495.000,40.000,20.000,50.000,130.000,600.000,100.000,120.000,200.000,120.000,100.000,50.000,100.000,-

Materiál k tomuto bodu programu:
- návrh usnesení
-

Městys Drnholec - Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016
Podklady pro projednání rozpočtu na rok 2016

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu jednání. Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné příspěvky ani
připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným občanům přihlásit se do diskuze k tomuto bodu jednání. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuze. Starosta ukončil diskuzi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.7/4:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání:
I.
schvaluje rozpočet městyse Drnholec na rok 2016 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
32 728,00 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
35 022,40 tis. Kč
Schodek rozpočtu ve výši 2 294,40 tis. Kč bude kryt přebytky z minulých let.
II.
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy č.1 „Městys Drnholec – závazné ukazatele rozpočtu na
rok 2016“, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.7/4 bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 4 PROGRAMU JEDNÁNÍ: ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017 - 2019
Starosta seznámil zastupitele s předloženým návrhem.
Rozpočtový výhled počítá s příjmy v letech 2017 až 2019 v celkové výši 90 100,00 tis. Kč a výdaji v celkové výši
101 029,00 tis. Kč se zapojením stěžejní investiční akce - výstavbou nového kulturního domu. Schodky rozpočtů
na roky 2017 a 2018 budou kryty přebytky z minulých let a v roce 2019 je plánován úvěr ve výši 5 448,00 tis Kč.
Materiál k tomuto bodu programu:
- návrh usnesení
- Rozpočtový výhled městyse Drnholec na roky 2017 až 2019
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Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu jednání. Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné příspěvky ani
připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným občanům přihlásit se do diskuze k tomuto bodu jednání. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuze. Starosta ukončil diskuzi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 7/5:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje rozpočtový výhled městyse Drnholec na roky
2017 až 2019 tak, jak je uveden v tabulkové části materiálu, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č. 7/5 bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 5 PROGRAMU JEDNÁNÍ: DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTYSE DRNHOLEC – VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Starosta seznámil zastupitele s předloženým návrhem.
V souladu s platnou právní se na poskytnutí dotace z rozpočtu obce uzavírá s příjemcem dotace veřejnoprávní
smlouva. Poskytování dotací a uzavírání veřejnoprávních smluv nad 50 tis Kč je vyhrazenou pravomocí
zastupitelstva (§ 85 písm. c zákona o obcích). O poskytování dotací a uzavírání veřejnoprávních smluv do 50 tis
Kč rozhoduje rada (§ 102 odst. 3 zákona o obcích).
Dotace přesahující hranici 50 tis. Kč - TJ Dynamo Drnholec podala žádost o přidělení dotace:
 provozní náklady 218 tis. Kč
 nákup vybavení 87 tis Kč
 vyvložkování komína 23 tis. Kč
 el. rozvody v kabinách a osvětlení tanečního parketu 160 tis. Kč
Celkově 488 tis Kč
Je navrhována veřejnoprávní smlouvy na přidělení dotace ve výši 200.000 Kč na pokrytí provozních nákladů
spolku, nákup vybavení pro dorost a provedení oprav komínového tělesa v objektu kabin.
Materiál k tomuto bodu programu:
- návrh usnesení
- návrh veřejnoprávní smlouvy na přidělení dotací
- přehled podaných žádostí o přidělení dotací na rok 2016 a návrh dotací
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu jednání.
Ing. Dřevojánek – Vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné poskytnout dotace i na zřízení osvětlení tanečního parketu.
Starosta – vzhledem k plánované stavbě kulturního domu, jejíž součástí bude i venkovní atrium určené pro pořádání
venkovních akcí je investice do osvětlení zbytečná.
RNDr. Kalandrová – K věci dále uvedla, že původně byly dotace směřovány hlavně na podporu práce s dětmi a
mládeží a ne na dotování podobných investic.
Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné další příspěvky ani připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným
občanům přihlásit se do diskuze k tomuto bodu jednání. Nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuze.
Starosta ukončil diskuzi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 7/6:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Dynamo
Drnholec, spolek, IČ:185 11 970, Drnholec 691 83, ve výši 200.000 Kč, ž čehož bude částka 180.000 Kč
využita na krytí provozních nákladů na činnost a nákup vybavení pro dorost, a částka ve výši 20.000 Kč na
provedení oprav komínového tělesa v objektu č.pop. 412 na pozemku parc.č. 575 k.ú. Drnholec, a současně
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schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. Schválené znění veřejnoprávní smlouvy tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č. 7/6 bylo přijato.
BOD Č. 6 PROGRAMU JEDNÁNÍ: MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI – PRODEJE POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ
MĚSTYSE DRNHOLEC

PRODEJE STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ POD SÝPKOU II.ETAPA
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Jedná se prodej dalších stavebních pozemků v nově
budované lokalitě rodinných domů Pod Sýpkou II.etapa na základě podaných žádostí. V jednom případě se jedná
o revokaci usnesení z posledního zasedání zastupitelstva a schválení nového prodeje – místo původních kupujících
– Ing. Robert Vymyslický a Ing. Zuzana Svobodová – bude na základě žádosti kupujícím jen Ing. Robert
Vymyslický.
Materiál k tomuto bodu programu:
- návrh usnesení
- návrhy kupních smluv
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní
- situační výkres předmětných pozemků
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu jednání. Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné příspěvky ani
připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným občanům přihlásit se do diskuze k tomuto bodu jednání. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuze. Starosta ukončil diskuzi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 7/7:
Zastupitelstvo městyse Drnholec zrušuje své usnesení č. 6/7 ze dne 21.01.2016, které zní: „Zastupitelstvo
městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 1760/68 o výměře 733m 2 (orná půda)
a pozemku parc.č. 1760/69 o výměře 31m 2 (orná půda) k.ú. Drnholec Ing. Robertu Vymyslickému, r.č.
791115/4328, bytem Sluneční 1079, Valtice a Ing. Zuzaně Svobodové, r.č. 855215/4908, bytem Výšovice
115 (kupující) za kupní cenu 263 205,- Kč (slovy: dvě-stě-šedesát-tři-tisíc-dvě-stě-pět korun českých).
Schválené znění kupní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení. Současně schvaluje i uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě na prodej předmětného pozemku s kupujícím. Schválené znění smlouvy o budoucí
kupní smlouvě tvoří přílohu tohoto usnesení.“
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č. 7/7 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/8:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 1760/68 o výměře 733m2
(orná půda) a pozemku parc.č. 1760/69 o výměře 31m 2 (orná půda) k.ú. Drnholec Ing.Robertu
Vymyslickému, r.č. 791115/4328, bytem Prušánky 671 (kupující) za kupní cenu 263.205,- Kč (slovy:
dvě-stě-šedesát-tři-tisíc-dvě-stě-pět korun českých). Schválené znění kupní smlouvy tvoří přílohu
k tomuto usnesení. Současně schvaluje i uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej předmětného
pozemku s kupujícím. Schválené znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě tvoří přílohu tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č. 7/8 bylo přijato.

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 7/9:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 1760/66 o výměře 92m 2
(orná půda) a pozemku parc.č. 1760/67 o výměře 670m 2 (orná půda) k.ú. Drnholec Lence Pospíšilové, r.č.
755716/2745, bytem Masarykova 166, Třebívlice (kupující) za kupní cenu 262.518 Kč (slovy: dvě-stěosmdesát-pět-tisíc-pět-set-třináct korun českých). Schválené znění kupní smlouvy tvoří přílohu k tomuto
usnesení. Současně schvaluje i uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej předmětného pozemku
s kupujícím. Schválené znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě tvoří přílohu tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č. 7/9 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/10:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 1760/63 o výměře 604m2
(orná půda), pozemku parc.č. 1760/64 o výměře 132m 2 (orná půda) a pozemku parc.č. 1760/65 o výměře
93m 2 (orná půda) k.ú. Drnholec Miroslavě Němečkové, r.č. 516021/074, bytem Štěpánská 308/4, Brno
(kupující) za kupní cenu 285.513 Kč (slovy: dvě-stě-osmdesát-pět-tisíc-pět-set-třináct korun českých).
Schválené znění kupní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení. Současně schvaluje i uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě na prodej předmětného pozemku s kupujícím. Schválené znění smlouvy o budoucí
kupní smlouvě tvoří přílohu tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č. 7/10 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/11:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 1760/74 o výměře 828 2
(orná půda) k.ú. Drnholec Ondřejovi Agafonovi, r.č. 900809/4183, bytem Vranovská 85, Brno (kupující)
za kupní cenu 285 170,- Kč (slovy: dvě-stě-osmdesát-pět-tisíc-sto-sedmdesát korun českých). Schválené
znění kupní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení. Současně schvaluje i uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě na prodej předmětného pozemku s kupujícím. Schválené znění smlouvy o budoucí kupní
smlouvě tvoří přílohu tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č. 7/11 bylo přijato.

Zdržel se: 0

PRODEJ ČÁSTI POZEMKŮ PARC.Č. 835/56, 835/60 A 835/61 K.Ú. DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o pozemky u křižovatky ulic Dělnická a Svatoplukova. O prodej částí pozemků podala žádost p. Švarcová
Lucie – vlastník pozemků parc.č. 835/2 a 835/55 – na kterých staví rodinný dům.
Záměr prodeje byl schválen radou usnesením č. 24/5 dne 26.10.2015 a zveřejněn na úřední desce od 03.11.2015 do
19.11.2015. O koupi předmětných částí pozemků neprojevil zájem žádný další zájemce.
Na předmětné části pozemků byl zpracován GP č. 1346-535/2015 – předmětné části byly tímto GP odděleny a
sloučeny do pozemku parc.č. 835/61 o výměře 113 m2.
Kupní cena:
113*60 (pozemky zahrad neurčené k zastavění)*1,04+1000 = 8.051 Kč (nepodléhá DPH)
Materiál k tomuto bodu programu:
- návrh usnesení
- návrhy kupní smlouvy
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GP č. 1346-535/2015
situační výkres území

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu jednání. Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné příspěvky ani
připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným občanům přihlásit se do diskuze k tomuto bodu jednání. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuze. Starosta ukončil diskuzi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.7/12:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej částí pozemků parc.č. 835/56, 835/60 a
835/61 o výměře 113m2 k.ú. Drnholec – podle geometrického plánu č. 1346-535/2015 pozemek parc.č.
835/61 o výměře 113m2 – paní Lucii Švarcové, r.č.: 855515/5235, bytem Zahradní 141/5, Drnholec,
(kupující) za kupní cenu 8 051,- Kč (slovy: osm-tisíc-padesát-jedna korun českých). Schválené znění kupní
smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu obou usnesení současně:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č. 7/12 bylo přijato.

Zdržel se: 0

PRODEJ ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 8524/1 K.Ú. DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o žádost manželů Trochtových o prodej části pozemku parc.č. 8524/1 k.ú. Drnholec o výměře cca 160m2.
Jedná se o část pozemku na ulici Výsluní, který je určen platnou územně plánovací dokumentací pro stavbu
rodinného domu. Rada neschválil záměr prodeje části pozemku s tím, že další dělení pozemku by zmenšilo plochu
pro další případné zájemce o výstavbu RD v této lokalitě. Rada byla dodatečně informována o skutečnosti, že na
pozemku parc.č. 8524/3, na kterém je umístěna stavba rodinného domu manželů Trochtových, a který jim byl
prodán městysem Drnholec, se nachází zařízení veřejného vodovodního řadu, které svým ochranným pásmem
znemožňují zástavbu části pozemku. Z těchto důvodů tedy manželé Trochtovi žádali o prodej další části pozemku
o šířce 4m jako kompenzaci za toto omezení.
Záměr prodeje byl schválen radou usnesením č. 28/6 dne 01.02.2016 a zveřejněn na úřední desce od 12.02.2016 do
01.03.2016. O koupi předmětné části pozemku neprojevil zájem žádný další zájemce.
Na část pozemku byl vyhotoven GP č. 1354-51/2016 – oddělením vznikne parcela č. 8524/5 o výměře 142 m2 –
šířka 4m po celé šířce pozemku.
Pozemek je platnou územně-plánovací dokumentací určen k zastavění stavbami Bv – podléhá odvodu DPH 21%
Kupní cena:
142m2*80Kč (pozemky učené k zastavění)*1,21 (DPH) *1,04(daň z převodu) + 1000 (poplatek za vklad) =
15.295Kč
Materiál k tomuto bodu programu:
- návrh usnesení
- návrh kupní smlouvy
- GP č. 1354-51/2016
- Situační výkres území
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu jednání. Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné příspěvky ani
připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným občanům přihlásit se do diskuze k tomuto bodu jednání. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuze. Starosta ukončil diskuzi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.7/13:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 8524/1 o výměře
142m2 k.ú. Drnholec (označený GP č. 1354-51/2016 jako parc.č. 8524/5) Danielu Trochtovi, r.č.
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740905/4741, bytem Náměstí 15, Vranov nad Dyjí a Šárce Trochtové r.č. 775716/4063, bytem Výsluní
379, Drnholec, (kupující) za kupní cenu 15.295,- Kč (slovy: patnáct-tisíc-dvě-stě-devadesát-pět korun
českých). Schválené znění kupní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č. 7/13 bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 6 PROGRAMU JEDNÁNÍ: RŮZNÉ
Starosta informoval o průběhu příprav na stavbu nového kulturního domu v Drnholci. S návrhy umístění na ulici
Lidické byli zastupitelé seznámeni a byla vybrána nejvhodnější varianta. V současné době je prováděn geologický
průzkum pozemků, provádí se rozbory vody ze studny, která je na pozemku umístěna, a budou zahájeny práce na
projektové dokumentaci. V letošním roce by měla být celá akce připravena po administrativní stránce včetně
výběrového řízení na dodavatele stavby a výstavba by mohla být zahájena na počátku příštího roku.

Starosta vyzval zastupitele k dalším návrhům do tohoto bodu jednání. Žádný z přítomných zastupitelů nevznesl
žádný návrh ani dotaz.

BOD Č. 7 PROGRAMU JEDNÁNÍ: DISKUZE
Starosta otevřel závěrečnou diskuzi. Nejprve dal možnost zastupitelům přihlásit se do diskuze se svými příspěvky.
Nikdo ze zastupitelů žádný příspěvek neměl.
Poté dal starosta možnost přítomným občanům přihlásit se do diskuze.
Žádné další příspěvky v diskuzi ani dotazy nebyly a starosta ukončil diskuzi.
Starosta ukončil zasedání v 19:10.
Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
2) přílohy k jednotlivým usnesením tak, jak je uvedeno v usnesení
Zápis vyhotoven dne : 21.03.2016
Vyhotovila: Viceníková Lenka

Ivičič Jan – starosta městyse ………………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Bronislav Kocman ….………………………………………….

Dana Štyksová …….....……………….………………………………….
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