MĚSTYS DRNHOLEC
KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC 691 83

ZÁPIS
Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉHO DNE 9. BŘEZNA 2017 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 12.
zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec 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
01.03.2017. 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. Ze zasedání se omluvili: Ing. Bronislav Kocman, Bc. Pavla Seveldová, Pavla
Suchyňová, Ing. Josef Dřevojánek.
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) Rozpočet městyse Drnholec na rok 2017
4) Dotace z rozpočtu městyse Drnholec pro rok 2017
5) Změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
6) Návrh na pořízení nového „Územního plánu Drnholec“
7) Majetkové záležitosti
7.1.
Prodej jednotky č. 558/3
7.2.
Zřízení zástavního práva k jednotce č. 558/1
8) Diskuse
Následně starosta navrhl doplnění programu jednání o následující bod: schválení dohod o vytvoření společného
školského obvodu spádové mateřské školy – se zařazením na program jednání jako bod č. 7. Další body programu
budou projednány následně.
K tomuto návrhu nebyly žádné připomínky.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 12/1
Zastupitelstvo schvaluje změnu navrhovaného programu jednání - jako bod č. 7 bude projednán bod: schválení
dohod o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy. Další body podle návrhu programu budou
projednány následně.
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Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.
Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění či úpravu programu jednání.
Žádné další návrhy vzneseny nebyly.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Návrh usnesení č.12/2:
Zastupitelstvo schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1. Technický bod, schválení programu jednání
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Rozpočet městyse Drnholec na rok 2017
4. Dotace z rozpočtu městyse Drnholec pro rok 2017
5. Změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
6. Návrh na pořízení nového „Územního plánu Drnholec“
7. Schválení dohod o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
8. Majetkové záležitosti
8.1. Prodej jednotky č. 558/3
8.2. Zřízení zástavního práva k jednotce č. 558/1
9. Diskuse
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Petru Konečnou a Ing. Libora Růžičku. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení č.12/3:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec Petru
Konečnou a Ing. Libora Růžičku.
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
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od 09.12.2016 do 09.03.2017.
Materiál k tomuto bodu programu:
 zpráva o činnosti rady
 rozpočtové opatření č.6/2016 a č. 7/2016
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání.
Žádné dotazy ani připomínky zastupitelé nevznesli. Nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse.
Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.12/4:
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Zastupitelstvo městyse Drnholec bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od
09.12.2016 do 09.03.2017 bez výhrad.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.
BOD Č. 3 PROGRAMU JEDNÁNÍ: ROZPOČET MĚSTYSE DRNHOLEC NA ROK 2017
Starosta seznámil zastupitele s materiálem.
Rozpočet pro rok 2017 je navrhován následovně – příjmy rozpočtu ve výši 41.649,20 tis. Kč, výdaje 50.598,80 tis.
Kč. Deficit ve výši 8.949,60 tis. Kč bude kryt přebytky z minulých let – stavy na účtech městyse k 31.12.2016
30.965,20 tis. Kč. Starosta dále seznámil s nejdůležitějšími investičními akcemi roku 2017:







dokončení přípravných prací a zahájení stavby nového kulturního domu – 11 mil. Kč
chodníky na ulici Wolkerově – 1,5 mil. Kč
výměna elektroinstalace v základní škole – 1 mil. Kč
kanalizace a vozovka na ulici Husova – 8 mil. Kč
revitalizace vodní plochy (naproti benzince) – 1,7 mil. Kč
nákup nové cisternové stříkačky pro hasiče – 2,5 mil. Kč

Materiál k tomuto bodu programu:
- návrh usnesení
- příloha „ Návrh rozpočtu na rok 2017 – městys Drnholec“
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání.
V rámci diskuse byla vznesena otázka ohledně vybudování chodníku a přechodu pro chodce u základní školy.
Starosta vysvětlil, že v současné době probíhá příprava na provedení opravy a chodníků ulicích Dělnická, Tovární
a Brněnská ze strany SÚS Břeclav a toto bude řešeno v návaznosti na tuto stavbu.
Dále byl vznesen podnět na zvážení osvětlení přechodu u křižovatky s ulicí Hrušovanskou naproti hostince U Ondrů
v souvislosti s výstavbou chodníku a osvětlení na ulici Wolkerova. Budou prověřeny možnosti při realizaci této
stavby.
Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné další příspěvky ani připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným
občanům přihlásit se do diskuse k tomuto bodu jednání. Nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse.
Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.12/5:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání:
I.
schvaluje rozpočet městyse Drnholec na rok 2017 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
41 649,20 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
50 598,80 tis. Kč
Schodek rozpočtu ve výši 8 949,60 tis. Kč bude kryt přebytky z minulých let.
II.
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v členění tak, jak je uvedeno v příloze nazvané „ Návrh
na rok 2017 – městys Drnholec“, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

rozpočtu

Zdržel se: 0

BOD Č. 4 PROGRAMU JEDNÁNÍ: DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTYSE DRNHOLEC NA ROK 2017
Starosta seznámil zastupitele s materiálem.
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V souladu s novou právní úpravou (zák. č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů), 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). Částku 50 tis. Kč překračuje navrhovaná dotace pro TJ Dynamo
Drnholec.
TJ Dynamo Drnholec podala žádost o přidělení dotace:
 provozní dotace 160.000 Kč
 dotace na nové elektrické vedení a osvětlení v kabinách 80.000 Kč
 dotace na nové elektrické vedení a osvětlení tanečného parketu 85.000 Kč
 dotace na úhradu splátky zakoupené sekačky 35.000 Kč (celkem 105.000 Kč)
 dotace na opravu oplocení 56.000 Kč
Celkově 416.000 Kč
Je navrhováno přidělení neinvestiční provozní dotace ve výši 160.000 Kč ke krytí provozních nákladů na činnost
spolku, krytí nákladů na údržbu hrací plochy a zatravněných ploch areálu, krytí nákladů na organizování činností
pro děti a mládež.
Materiál k tomuto bodu programu:
 průvodní zpráva
 návrh veřejnoprávní smlouvy na přidělení dotací
 přehled dotací
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání.
Pan Malík Jiří navrhl zvýšení dotace o 40 tis. Kč na nákup materiálu na opravy oplocení fotbalového hřiště. Na
tomto návrhu se po diskusi shodli všichni zastupitelé.
Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné další příspěvky ani připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným
občanům přihlásit se do diskuse k tomuto bodu jednání. Nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse.
Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.12/6:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje poskytnutí neinvestiční provozní dotace TJ Dynamo
Drnholec, z.s., sídlem Vrchlického 412, Drnholec, IČ:185 11 970, ve výši 160.000 Kč a neinvestiční dotace ve výši
40 tis. Kč na nákup materiálu na opravu oplocení fotbalového hřiště. Současně 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: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 5 PROGRAMU JEDNÁNÍ:
ZMĚNA OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Starosta seznámil zastupitele s materiálem.
Navrhovaná změna OZV se týká především rozšíření vymezení veřejného prostranství. Tato změna je vyvolána
potřebou městyse regulovat využívání těchto ploch. Všechny nově vymezované pozemky jsou ve vlastnictví
městyse. Další změny OZV jsou administrativního charakteru.
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Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
 Návrh OZV 1/2017 – změna vyhlášky o místních poplatcích včetně příloh
 Platné znění OZV o místních poplatcích k 3/2017
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání.
Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné příspěvky ani připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným
občanům přihlásit se do diskuse k tomuto bodu jednání. Nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse.
Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.12/7:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek č.1/2013, č.3/2013a
č.2/2015.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 6 PROGRAMU JEDNÁNÍ: NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s materiálem.
Platnost současného Územního plánu obce Drnholec vyplývá z ustanovení § 188 stavebního zákona, to je do roku
2020. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý a dlouhodobý proces pořizování, je třeba zahájit práce na novém
územním plánu již v letošním roce. Starosta zastupitele stručně obeznámil s postupem procesu pořízení územního
plánu.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání.
Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné příspěvky ani připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným
občanům přihlásit se do diskuse k tomuto bodu jednání. Nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse.
Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.12/8:
I.
II.

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení nového „Územního plánu Drnholec“
Zastupitelstvo městyse ukládá pověřenému zastupiteli – starostovi, požádat o pořízení územního plánu
Drnholec Městský úřad Mikulov

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 7 PROGRAMU JEDNÁNÍ:
SCHVÁLENÍ DOHOD O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU SPÁDOVÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Starosta seznámil zastupitele s materiálem.
S novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů (školský zákon), vznikla obcím povinnost stanovit školské obvody mateřských škol (dále
jen MŠ). Obce, které nezřizují MŠ, mají ze zákona povinnost zajistit předškolní vzdělávání v MŠ zřizované jinou
obcí nebo svazkem obcí. Tuto povinnost lze naplnit schválením dohody mezi obcemi a vydáním obecně závazné
vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody MŠ. V případě takto uzavřené dohody je pak obci, která nezřizuje MŠ,
garantováno přednostní přijetí dětí do MŠ v nově vytvořeném školském obvodu.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání.
Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné příspěvky ani připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným
občanům přihlásit se do diskuse k tomuto bodu jednání. Nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse.
Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.12/9:
Zastupitelstvo městyse schvaluje dohodu s obcí Dobré Pole o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková
organizace, sídlem Svatoplukova 277/2, Drnholec 691 83 , IČ: 702 82 790. Schválené znění dohody 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

Usnesení č.12/10:
Zastupitelstvo městyse schvaluje dohodu s obcí Jevišovka o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková
organizace, sídlem Svatoplukova 277/2, Drnholec 691 83 , IČ: 702 82 790. Schválené znění dohody 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

Usnesení č.12/11:
Zastupitelstvo městyse schvaluje dohodu s obcí Nový Přerov o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková
organizace, sídlem Svatoplukova 277/2, Drnholec 691 83 , IČ: 702 82 790. Schválené znění dohody 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
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BOD Č. 8 PROGRAMU JEDNÁNÍ: MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
8.1 - PRODEJ BYTU 558/3 ULICE HRUŠOVANSKÁ Č.POP. 558
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o prodej volného bytu na ulici Hrušovanská č.pop. 558.
Záměr prodeje bytu byl schválen radou dne 19.12.2016 usnesením č. 48/4 – podání nabídek obálkovou metodou
s nejnižším podáním 971.733 Kč. Ve stanovené lhůtě byly doručeny dvě nabídky. Obě nabídky byly otevřeny na
49. schůzi rady. Bylo konstatováno následující:
Nabídka č.1 – Blanka Směřičková, bytem Drnholec, Dolní 115/2 – nabídnutá cena 980.000 Kč
Nabídka č. 2 – Filip Hampl, Wolkerova, Drnholec – nabídnutá cena 972.000 Kč
Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na prodej bytu č. 558/3 na ulic Hrušovanská č.pop. 558 – kupující Blanka
Směřičková – za nabídnutou kupní cenu ve výši 980.000 Kč.
Cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 806.000 Kč – podle údajů o dosažených cenách nemovitostí
podle výpisu z KN pro prodej bytových jednotek. Navrhovaná prodejní cena je ve výši znaleckého posudku, který
zpracoval Ing. Karel Látal a je tedy vyšší, než stanovená cena v místě a čase obvyklá.
Materiál k tomuto bodu programu:
- návrh usnesení
- návrh jednotlivých smluv dle návrhu usnesení
- údaje o dosažených cenách nemovitostí
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné příspěvky ani
připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným občanům přihlásit se do diskuse k tomuto bodu jednání. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse. Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 12/12:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej jednotky č.558/3 v bytovém domě č.pop.
558 na ulici Hrušovanská v obci Drnholec, na pozemku parc.č. 424/4, a to včetně podílu na společných
částech domu č.pop.558 o velikosti podílu 1/6 a podílu na pozemku parc.č. 424/4 ve velikosti podílu 1/6,
to vše v kat.území Drnholec, Blance Směřičkové, r.č. 806121/4062, bytem Dolní 115/2, Drnholec
(kupující) za kupní cenu 980.000,- Kč (slovy: devět-set-osmdesát-tisíc korun českých). Schválené znění
kupní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení. Současně schvaluje i uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na prodej předmětné nemovitosti s kupujícími. Schválené znění smlouvy o budoucí kupní
smlouvě tvoří přílohu tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

8.2 – ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K JEDNOTCE 558/1 ULICE HRUŠOVANSKÁ Č.POP. 558
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o zřízení zástavního práva k jednotce č. 558/1 – pro poskytnutí hypotečního úvěru kupujícím – manželům
Bejdákovým, kterým byl prodej této jednotky schválen zastupitelstvem dne 08.09.2016 (9. zasedání) usnesením č.
9/15. Úvěr bude poskytnut Hypoteční bankou a.s., která po čerpání finančních prostředků pro realizaci prodeje
požaduje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k předmětné jednotce.
Pro prodej jednotky byla mezi Městysem Drnholec a manželi Bejdákovými uzavřena smlouva o budoucí kupní
smlouvě (schválena také výše uvedeným usnesením zastupitelstva) s tím, že nejzazší termín pro uzavření kupní
smlouvy je do 4 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Smlouva o budoucí kupní smlouvě byla
uzavřena dne 31.10.2016 a termín pro uzavření kupní smlouvy tedy vypršel dne 28.2.2017. Z toho důvodu je tedy
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předkládán i návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 31.10.2016 – a to
prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy do 31.05.2017.
Podklady:
 návrh usnesení
 Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. Zastupitelé k tomuto bodu neuplatnili žádné příspěvky ani
připomínky. Starosta dal dále možnost přítomným občanům přihlásit se do diskuse k tomuto bodu jednání. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse. Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 12/13:
Zastupitelstvo městyse Drnholec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce
č.558/1 v bytovém domě č.pop. 558 na ulici Hrušovanská v obci Drnholec, na pozemku parc.č. 424/4, a
to včetně podílu na společných částech domu č.pop.558 o velikosti podílu 1/6 a podílu na pozemku parc.č.
424/4 ve velikosti podílu 1/6, to vše v kat.území Drnholec, a to s Hypoteční bankou a.s., sídlem Radlická
333/150, Praha 5 pro zajištění hypotečního úvěru pro kupující – manžele Vojtěcha a Renatu Bejdákovi,
oba bytem Hrušovanská 558, Drnholec 691 83.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12/14:
Zastupitelstvo městyse Drnholec souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
uzavřené dne 31.10.2016 s manželi Vojtěchem a Renatou Bejdákovými, oba bytem Hrušovanská 558,
Drnholec 691 83, jejíž předmětem je uzavření kupní smlouvy na převod jednotky č.558/1 v bytovém domě
č.pop. 558 na ulici Hrušovanská v obci Drnholec, na pozemku parc.č. 424/4, a to včetně podílu na
společných částech domu č.pop.558 o velikosti podílu 1/6 a podílu na pozemku parc.č. 424/4 ve velikosti
podílu 1/6, to vše v kat.území Drnholec. Schválené znění dodatku 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. 9 PROGRAMU JEDNÁNÍ: DISKUSE
Starosta otevřel závěrečnou diskusi.
Žádné připomínky ani dotazy nebyly, starosta ukončil diskusi.
Program jednání byl vyčerpán a starosta ukončil zasedání v 19:20.
Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
2) přílohy k jednotlivým usnesením tak, jak je uvedeno v usnesení
Zápis vyhotoven dne : 13.03.2017
Vyhotovila: Viceníková Lenka

Ivičič Jan – starosta městyse ………………………………………………….
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Ověřovatelé zápisu:
Petra Konečná……………..….………………………………………….
Ing. Libor Růžička…..…………….………………………………….
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