MĚSTYS DRNHOLEC
KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC 691 83

ZÁPIS
Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉHO DNE 4. PROSINCE 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC
Zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec řídil starosta městyse Drnholec – pan Jan Ivičič. Starosta
zahájil 1. 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 9. září 2014. 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, což je nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina je součástí zápisu ze
zasedání.
Zasedání se nezúčastnil nikdo z veřejnosti.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Danu Štyksovou a Stanislava Konečného. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/1:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
Danu Štyksovou a Stanislava Konečného.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

Dále předsedající určil zapisovatelem Lenku Viceníkovou.
SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Návrh usnesení č.1/2:
Zastupitelstvo schvaluje program 1. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu jednání
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3)
4)
5)
6)
7)

Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
Zásady pro hospodaření městyse Drnholec v období rozpočtového provizoria v roce 2015
Mimořádná dotace Sboru dobrovolných hasičů Drnholec
Duplicitní vlastnictví pozemků parc.č. 2/13, 133/30, 219/4, 301/2, 535/1 kat.území Drnholec
Diskuse

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 3 PROGRAMU JEDNÁNÍ: ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
Místostarosta ing. Bronislav Kocman přednesl zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od
ustavujícího zasedání zastupitelstva.
Materiál k tomuto bodu programu:


zpráva o činnosti rady

Starosta doplnil podrobnější informace k některým radou projednávaným skutečnostem.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 1/3:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od
06.11.2014 do 04.12.2014 bez výhrad.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 4 PROGRAMU JEDNÁNÍ: ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE DRNHOLEC
V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA V ROCE 2015

Starosta seznámil zastupitele s předloženým návrhem. Jelikož rozpočet na rok 2015 není schválen,
bude městys Drnholec v roce 2015 hospodařit podle zásad pro hospodaření, které zastupitelstvo
schválí. Předložený návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria řeší nutné
financování provozních výdajů, zajištění provozu a chodu městyse, financování již zahájených
investičních akcí a případnou potřebu financování havarijních stavů či potřebnou ochranu majetku
městyse. Součástí je i návrh poskytnutí mimořádné dotace spolku Sbor dobrovolných hasičů Drnholec
na zajištění oslav 140. výročí založení spolku. Jelikož oslavy budou probíhat na počátku měsíce
května 2015, je třeba finanční prostředky uvolnit již na začátku roku 2015.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Jiří Malík (v 18:20).
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 1/4:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje zásady, kterými se bude řídit
hospodaření Městyse Drnholec a jednotlivých složek městyse financovaných z rozpočtu
městyse v období rozpočtového provizoria, tedy do doby schválení rozpočtu městyse Drnholec
na rok 2015:
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1. Pokud to zákonné nebo smluvní povinnosti neurčují jinak, měsíční výdaje budou
čerpány maximálně do výše 1/6 schváleného rozpočtu na rok 2014 s tím, že maximální
výše čerpání za čtvrtletí je ¼ schváleného rozpočtu na rok 2014.
2. Běžné výdaje – finanční prostředky budou vynakládány na základní provozní potřeby
a výdaje nezbytné k zajištění bezproblémového chodu městyse a zajištění výkonu státní
správy. Výše čerpání výdajů musí být přizpůsobena skutečnému objemu použitelných
prostředků.
3. Kapitálové výdaje – v období rozpočtového provizoria budou uvolňovány investiční
prostředky pouze na neodkladné platby za práce smluvně zajištěné v roce 2014 a na
akce již rozestavěné z předchozích let.
4. Budou hrazeny výdaje nutné k odvrácení vzniku škod na majetku městyse, např. řešení
situací po živelné pohromě, řešení náhlých havárií, zabezpečení a ochrana
nemovitostí a objektů apod.
5. Bude poskytnuta dotace spolku Sbor dobrovolných hasičů Drnholec, IČ:63434997, se
sídlem Tovární 183/9, Drnholec, na nákup vycházkových stejnokrojů pro členy spolku
ve výši 100.000 Kč a na vydání informační brožury k 140. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v Drnholci ve výši 40.000 Kč, celkově tedy ve výši 140.000 Kč.
6. Bude poskytnut příspěvek vlastní příspěvkové organizaci (ZŠ a MŠ Drnholec) ve výši
příspěvku poskytnutého v daném období předchozího roku. Hospodaření příspěvkové
organizace a organizačních složek městyse se řídí rozpočtovým provizoriem.
7. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 5 PROGRAMU JEDNÁNÍ: MIMOŘÁDNÁ DOTACE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Spolek Sbor dobrovolných hasičů Drnholec, se sídlem Tovární 183/9, Drnholec, prostřednictvím
starosty sdružení pana Aloise Vozdeckého, požádal městys Drnholec o mimořádný příspěvek na
nákup vycházkových stejnokrojů a příspěvek na vydání informační brožury k 140. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů v Drnholci. Oslavy výročí se budou konat na počátku měsíce května 2015.
Z toho důvodu je tedy třeba o přidělení této mimořádné dotace rozhodnout tak, aby bylo možné
finanční prostředky poskytnout již začátkem roku 2015, tedy v době před schválením rozpočtu na rok
2015.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
 návrh smlouvy o poskytnutí dotace
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 1/5:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje poskytnutí mimořádné dotace
z rozpočtu Městyse Drnholec spolku Sbor dobrovolných hasičů Drnholec, IČ:634 34 997, se
sídlem Tovární 183/9, Drnholec, ve výši 100 tisíc Kč na nákup vycházkových stejnokrojů pro
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členy sdružení a ve výši 40 tisíc na vydání informační brožury k 140. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Drnholci. Schválené znění smlouvy o poskytnutí dotace tvoří přílohu
k tomuto usnesení. Finanční prostředky budou poskytnuty z rozpočtu na rok 2015.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 6 PROGRAMU JEDNÁNÍ: DUPLICITNÍ VLASTNICTVÍ POZEMKŮ
PARC.Č. 2/13, 133/30, 219/4, 301/2, 535/1 K.Ú. DRNHOLEC

Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
U předmětných pozemků parc.č. 2/13, 133/30, 219/4, 301/2 a 535/1 v k.ú. Drnholec je veden
duplicitní zápis vlastnictví. Pro Českou republiku (s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových) zapsáno v roce 2003 na základě zákona č. 320/2002 Sb – hospodaření
s majetkem státu. Pro Městys Drnholec zapsáno v období let 2006 až 2008 na základě prohlášení
podle zákona č. 172/1991Sb. (§1). Předmětné pozemky vznikly jednotnou pozemkovou úpravou
z původní PK 6519, který byl veden ve vlastnictví ONV Břeclav. Doklady o převodu hospodaření na
městys Drnholec před zánikem okresních úřadů se nepodařilo dohledat. Jedná se převážně o pozemky,
na kterých se nachází veřejná zeleň nebo místní komunikace (vyjma převážné části pozemku parc.č.
535/1, kde se nachází silnice III.tř ve vlastnictví Jihomoravského kraje). U pozemků, na kterých se
nachází místní komunikace nebo veřejná zeleň bude možné následně požádat o bezúplatný převod do
majetku městyse Drnholec.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
 situační výkresy předmětných pozemků
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 1/6:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje uzavření dohody s ČR - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, a sepsání
souhlasného prohlášení, kterým bude uznáno vlastnické právo k pozemkům parc.č. KN 2/13,
133/30, 219/4, 301/2 a 535/1 k.ú. Drnholec pro ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 - územní pracoviště Brno. Současně
zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním souhlasného prohlášení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 6 PROGRAMU JEDNÁNÍ: DISKUSE
Starosta otevřel závěrečnou diskusi.
V rámci diskuse starosta informoval zastupitelstvo o probíhajících investičních akcích. Výstavby
dopravní a technické infrastruktury v lokalitě U Sýpky II.etapa probíhá a bude dokončena zhruba
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v polovině příštího roku. Zahájení prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě je
plánováno v druhém čtvrtletí příštího roku. Na příští zasedání zastupitelstva bude přeložen návrh
stanovení prodejní ceny těchto pozemků.
Starosta dále informoval i o průběhu prací na zateplení Hasičské zbrojnice a zdravotního střediska.
Práce by měly být dokončeny v měsíci dubnu 2015.
Na dotaz zastupitelů starosta informoval o stavu demoličních prací v lokalitě Dolní dvůr. Práce jsou
fakticky dokončeny a na pozemku je uložen nadrcený recyklát. Tento lze použít například na zpevnění
polních cest, případně jako podkladové nebo zpevňující vrstvy. Pro občany Drnholce bude recyklát
poskytnut zdarma.
Jiří Malík tlumočil návrh spolku Výsluní na vybudování školy pro psy. Bohužel žádné bližší
informace k tomuto návrh neměl od spolku k dispozici. Je třeba návrh upřesnit a specifikovat oblast
činnosti.

Žádné další příspěvky v diskusi nebyly.
Starosta ukončil zasedání v 19:00.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) smlouva o poskytnutí dotace spolku Sbor dobrovolných hasičů Drnholec – příloha k usnesení č.
1/5
Zápis vyhotoven dne : 05.12.2014
Vyhotovila: Viceníková Lenka

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

Ověřovatelé zápisu:

Dana Štyksová ………….………………………………………….

Stanislav Konečný………..……………………………………….
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