MĚSTYS DRNHOLEC
KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC 691 83

ZÁPIS
Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉHO DNE 13. ŘÍJNA 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 10.
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 5.10.2016. 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 11 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 seznámil s navrhnutým programem jednání tak, jak byl zveřejněn:
1) Technický bod, schválení programu jednání
2) Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3) Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu
4) Společenství vlastníků jednotek – zápis do OR
5) Diskuse
Starosta vyzval zastupitele k podání dalších návrhů na doplnění či úpravu programu jednání.
Žádné další návrhy vzneseny nebyly.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.10/1:
Zastupitelstvo schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1) Technický bod, schválení programu jednání
2) Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3) Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu
4) Společenství vlastníků jednotek – zápis do OR
5) Diskuse
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Bc. Andreu Španielovou a Radima Kalianka. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Usnesení č.10/2:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec Bc. Andreu
Španielovou a Radima Kalianka.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.
Dále starosta určil zapisovatelem Lenku Viceníkovou.

BOD Č. 2 PROGRAMU JEDNÁNÍ: ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
Místostarosta ing. Bronislav Kocman přednesl zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od 09.09.2016
do 13.10.2016.
Materiál k tomuto bodu programu:
 zpráva o činnosti rady
 rozpočtové opatření č.4/2016
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.10/3:
Zastupitelstvo městyse Drnholec bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od
09.09.2016 do 13.10.2016 bez výhrad.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 3 PROGRAMU JEDNÁNÍ: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2016 O NOČNÍM KLIDU
Starosta seznámil zastupitele s materiálem.
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon. V souladu se zněním § 47 odst.6 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění, se dobou nočního klidu rozumí doba od 22. do 6 hodiny. Obec může obecně
závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Změna legislativy k 1.9.2016 spočívá v tom,
že obec již nemá možnost rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou. Toto lze učinit pouze obecně závaznou vyhláškou. Tyto případy pak lze vymezit buď
konkrétním datem (například 1. 1.), datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž
datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné (nález ÚS 4/16).
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Předložený návrh obecně závazné vyhlášky tedy navrhuje nevymezit dobu nočního klidu v noci ze dne 31.prosince
na 1.ledna, při konání tradičních slavností v obci, které jsou jmenovitě uvedené v návrhu vyhlášky, a o
Velikonočním pondělí. Starosta blíže vysvětlil problematiku týkající se dodržování nočního klidu. Případy stížností
na porušování nočního klidu bude řešit jako přestupek Městský úřad Mikulov – hrozí pokuta až do výše 10.000 Kč,
v případě opakování až do výše 15.000 Kč. Řešení nepředvídatelných akcí je možné pouze změnou obecně závazné
vyhlášky, což vyžaduje svolání zastupitelstva a vydání změny vyhlášky. Jiná možnost po změně legislativy není.
Materiál k tomuto bodu programu:
- návrh usnesení
- návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2016
- kalendář tradičních kulturních akcí v obci
- stanovisko a metodika MV
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu jednání. Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné 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.10/4:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu.
Schválené znění vyhlášky tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 4 PROGRAMU JEDNÁNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK – ZÁPIS DO OR
Starosta seznámil zastupitele s materiálem.
V souladu s usnesením Krajského soudu v Brně, kde byly podány návrhy na zápis Společenství vlastníků
Hrušovanská 228, Drnholec a Společenství vlastníků Hrušovanská 559, Drnholec, je třeba změnit usnesení
zastupitelstva, která byla v této věci přijata na 9.zasedání dne 08.09.2016. Následně starosta seznámil zastupitele
s návrhy jednotlivých usnesení.
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.10/5:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání:
1. zrušuje své usnesení č. 9/13/2 ze dne 08.09.2016, které zní: “Zastupitelstvo městyse Drnholec volí
předsedou „Společenství vlastníků Hrušovanská 558, Drnholec“, pana Jana Ivičiče – starostu městyse“
2. zrušuje své usnesení č. 9/14/2 ze dne 08.09.2016, které zní: “Zastupitelstvo městyse Drnholec volí
předsedou „Společenství vlastníků Hrušovanská 559, Drnholec“, pana Jana Ivičiče – starostu městyse“
3. schvaluje jako předsedu „Společenství vlastníků Hrušovanská 558, Drnholec“, Městys Drnholec,
IČ:00283142, se sídlem Kostelní 368, Drnholec 691 83. Jako zástupce Městyse Drnholec ve funkci
statutárního orgánu Společenství vlastníků Hrušovanská 558, Drnholec určuje pana Jana Ivičiče, starostu
městyse Drnholec, nar.18.05.1967, bytem Tyršova 208/4, Drnholec. Současně souhlasí se zápisem do
veřejného rejstříku.
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4. schvaluje jako předsedu „Společenství vlastníků Hrušovanská 559, Drnholec“, Městys Drnholec,
IČ:00283142, se sídlem Kostelní 368, Drnholec 691 83. Jako zástupce Městyse Drnholec ve funkci
statutárního orgánu Společenství vlastníků Hrušovanská 559, Drnholec určuje pana Jana Ivičiče, starostu
městyse Drnholec, nar.18.05.1967, bytem Tyršova 208/4, Drnholec. Současně souhlasí se zápisem do
veřejného rejstříku.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 5 PROGRAMU JEDNÁNÍ: DISKUZE
Starosta otevřel závěrečnou diskuzi. Nejprve dal možnost zastupitelům přihlásit se do diskuze se svými příspěvky.
Pan Jiří Malík vznesl dotaz týkající se plánované výstavby kanalizace a zpevněné komunikace na ulici Husova
v lokalitě vinných sklepů. Starosta k této věci uvedl: Stavba měla být zahájena v letošním roce (byly i vyčleněny
finanční prostředky v rozpočtu). Bohužel se zatím nepodařilo získat příslušná povolení, jelikož předložená žádost
o vydání územního rozhodnutí neobsahovala všechny potřebné podklady, které zajišťuje na základě uzavřené
smlouvy zpracovatel projektové dokumentace. V současné době probíhá územní řízení, následně bude třeba podat
žádost o vydání stavebního povolení na Městský úřad v Mikulově. Až po té bude možné zahájit výběrové řízení.
Zahájení stavby lze tedy očekávat v první polovině příštího roku, pokud vše proběhne hladce. Jelikož se jedná o
dost velkou stavbu, je rozplánována do tří etap (tří let). V první etapě bude provedena kanalizace a komunikace
v části ulice Husova od křižovatky na Výsluní směrem ke skládce.
Nikdo ze zastupitelů žádný další příspěvek neměl.
Poté dal starosta možnost přítomným občanům přihlásit se do diskuze.
Žádné další příspěvky ani dotazy nebyly, starosta ukončil diskuzi.
Program jednání byl vyčerpán a starosta ukončil zasedání v 18:35.
Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
2) přílohy k jednotlivým usnesením tak, jak je uvedeno v usnesení
Zápis vyhotoven dne : 14.10.2016
Vyhotovila: Viceníková Lenka

Ivičič Jan – starosta městyse ………………………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Andrea Španielová …………….………………………………………….

Radim Kalianko ...……………….………………………………….
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