MĚSTYS DRNHOLEC
KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC 691 83

ZÁPIS
ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉHO DNE 3. ZÁŘÍ 2015 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 4.
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 25.08.2015. 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 všech 15 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Prezenční
listina je součástí zápisu ze zasedání.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Libora Růžičku a Jiřího Malíka. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení č.4/1:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec Ing.
Libora Růžičku a Jiřího Malíka.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/1 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Dále starosta 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.
Starosta vyzval zastupitele k podání dalších návrhu na doplnění či úpravu programu jednání. Žádné návrhy na
doplnění programu vzneseny nebyly.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Návrh usnesení č.4/2:
Zastupitelstvo schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu jednání
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Rozpočtové opatření
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4. Změna č.6 Územního plánu obce Drnholec
5. Majetek městyse Drnholec
5.1. prodej stavebních pozemků Pod Sýpkou II.etapa
5.2. prodej pozemku parc.č. 835/55 k.ú. Drnholec
5.3. prodej části pozemků parc.č. 571/5 a 571/6 k.ú. Drnholec
5.4. prodej části pozemku parc.č. 110/10 a 110/6 k.ú. Drnholec
5.5. bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Městyse Drnholec
6. Různé
7. Diskuse
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/2 bylo přijato.

Zdržel se: 0

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
05.06.2015 do 03.09.2015.
Materiál k tomuto bodu programu:
 zpráva o činnosti rady
 rozpočtové opatření č. 1/2015
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání.
Ing. Dřevojánek vznesl dotaz týkající se pronájmu zemědělských pozemků společnosti AGRO Měřín. Dotaz
se týkal pronajaté výměry a schválené pachtovní smlouvy s tím, zda je možné ještě uzavření smlouvy zvrátit.
Ve svém vyjádření uvedl, že by městys měl pronajímat zemědělské pozemky spíše místním podnikatelům.
Tento názor podpořili i další zastupitelé – pan Jiří Malík a paní Suchyňová Pavla.
Starosta k dotazu uvedl, že se jedná o pachtovní smlouvu na pozemky, které společnost AGRO Měřín již delší
dobu užívá – jde o nahrazení nájemních smluv uzavřených podle starého občanského zákoníku novou
pachtovní smlouvou podle nového OZ s tím, že předmětem pachtu nebudou pozemky, které byly využity pro
výsadbu zeleně při provádění akce „Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“. Záměr
pronájmu byl zveřejněn na úřední desce úřadu městyse po dobu 15-ti dnů a žádný další zájemce neprojevil o
tyto pozemky zájem. Rada tedy uzavření pachtovní smlouvy se společností AGRO Měřín schválila.
Další dotaz vznesla Pavla Suchyňová. Týkal se změny smlouvy o dílo na akci „Založení a obnova biocenter
a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“.
Starosta vysvětlil, že došlo ke změně druhové skladby výsadby a tím byla i snížena celková cena zakázky.
Další dotaz, který vznesl Ing. Dřevojánek, se týkal následné péče o provedenou výsadbu.
Starosta sdělil, že následnou péči bude zajišťovat městys Drnholec mimo případné nahrazení uschlých dřevin,
což bude řešeno reklamacemi.
K tomuto tématu se dále vyjádřil Jiří Malík s tím, že při přípravách na tuto akci bylo řečeno, že následnou péči
bude zajišťovat dodavatel. Pokud bude zajišťovat péči městys, bude to stát nemalé finanční prostředky a na
takovou péči městys nemá kapacity a potřebné vybavení. Tento názor podpořil i Ing. Dřevojánek.
K tomu starosta uvedl, že projekt se připravoval cca 3 roky a z toho důvodu městys o následnou péči přišel.
V případě, že nebude možné ji zajistit vlastními silami, zajistí ji městys smluvně. Pokud budou zjištěny uschlé
dřeviny, bude toto řešeno formou reklamace u dodavatele.
RNDr. Jana Kalandrová dodala, že následnou péči nebude řešit dodavatel z důvodu toho, že letos končí
financování dotačního programovacího období 2010 – 2014.
Žádné další příspěvky ani připomínky zastupitelé nevznesli.
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.
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Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.4/3:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od 05.06.2015 do
03.09.2015 bez výhrad.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 1
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/3 bylo přijato.

Zdržel se: 2

BOD Č. 3 PROGRAMU JEDNÁNÍ: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Starosta seznámil zastupitele s předloženým návrhem rozpočtového opatření č. 2/2015. Předmětem
rozpočtového opatření je zapojení získaných dotací na mzdy VPP, dotací Operačního programu vzdělávání
pro ZŠ a dotací pro Jednotku HZS Drnholec – to vše v celkové výši 1 687 200 Kč.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh rozpočtového opatření č. 2/2015
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. 4/4:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 tak, jak je uvedeno v
příloze, která je součástí tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/4 bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 4 PROGRAMU JEDNÁNÍ: ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Předložená změna č.6 UP obce Drnholec obsahuje celkem pět dílčích změn, popsaných podrobně
v předkládaném materiálu, který byl zastupitelům zaslán v podkladech pro jednání. Starosta všechny přítomné
seznámil s jednotlivými navrhovanými změnami.
Podklady:
1. Opatření obecné povahy změna č. 6 UP Drnholec
2. Textová a výkresová část změny č. 6 UP Drnholec
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání.
Ing. Dřevojánek vznesl dotaz, zda se plánuje v Drnholci zřízení koupaliště nebo bazénu.
Starosta sdělil, že vybudování koupaliště ani bazénu plánováno není.
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.
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Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.4/5:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna
č.6 Územního plánu obce Drnholec.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/5 bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 5 PROGRAMU JEDNÁNÍ: MAJETEK MĚSTYSE DRNHOLEC

BOD Č. 5.1 PROGRAMU JEDNÁNÍ: PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ POD SÝPKOU II.ETAPA
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
V prvé řadě se jedná o revokaci dvou usnesení ve věci prodeje stavebních pozemků v nově budované lokalitě
Pod Sýpkou, určených pro stavbu rodinného domu. Prodeje schválilo zastupitelstvo na svém 3. zasedání dne
04.06.2015 a kupující následně odstoupili od záměru předmětné pozemky koupit.
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.4/6:
1. Zastupitelstvo městyse Drnholec zrušuje usnesení ze dne 04.06.2015 č. 3/6/6, které zní:
„Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e prodej pozemku parc.č. 1760/60 o
výměře 818 m 2 (orná půda) k.ú. Drnholec Petře Macháčové, r.č. 865322/5207, bytem Luční 647,
Hrušovany n.Jev., a Michalu Hortovi, r.č. 830620/4709, bytem Nerudova 1041, Hrušovany n.Jev.,
(kupující) za kupní cenu 281 738 Kč (slovy:dvě-stě-osmdesát-jedna-tisíc-sedm-set-třicet-osm 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.“
2. Zastupitelstvo městyse Drnholec zrušuje usnesení ze dne 04.06.2015 č. 3/6/9, které zní:
„Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e prodej pozemku parc.č. 1760/68 o
výměře733 m 2 (orná půda), parc.č. 1760/69 o výměře 31m 2 (orná půda) k.ú. Drnholec Ing. Ivo
Pinďákovi r.č. 680414/1190, bytem Vinohradní 571, Hrušovany n.Jev., a Mgr. Blance Pinďákové, r.č.
735605/4035, bytem Smetanova 23, Znojmo, (kupující) za kupní cenu 263 205 Kč (slovy:dvě-stěšedesát-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: 15
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/6 bylo přijato.

Zdržel se: 0
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Dále se jedná o revokaci jednoho usnesení a nové schválení prodeje. Toto bylo vyvoláno změnou výměry
pozemku po zaměření provedených sítí technické a dopravní infrastruktury. Jedná se o pozemek parc.č.
1760/58, jehož výměra se snížila o 14m2.
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.4/7:
1. Zastupitelstvo městyse Drnholec zrušuje usnesení ze dne 04.06.2015 č. 3/6/5, které zní:
„Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e prodej pozemku parc.č. 1760/58 o
výměře 1 239 m 2 (orná půda) k.ú. Drnholec Haně Skokanitschové, r.č. 905131/4415, bytem Jevišovka
č.pop. 117 (kupující) za kupní cenu 426 225 Kč (slovy: čtyři-sta-dvacet-šest-tisíc-dvě-stě-dvacet-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.“
2. Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e prodej pozemku parc.č. 1760/58 o
výměře 1 225 m 2 (orná půda) k.ú. Drnholec Haně Skokanitschové, r.č. 905131/4415, bytem Jevišovka
č.pop. 117 (kupující) za kupní cenu 421 420 Kč (slovy: čtyři-sta-dvacet-jeden-tisíc-čtyři-sta-dvacet
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: 15
Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta konstatoval, že usnesení č.4/7 bylo přijato.
A dále se jedná o schválení dalšího prodeje stavebního pozemku parc.č. 1760/68 a parc.č. 1760/69 k.ú.
Drnholec na základě podané žádosti. Jedná se o jedno stavební místo. O tyto pozemky projevil zájem pouze
jeden žadatel.
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.4/8:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e prodej pozemků parc.č. 1760/68 o výměře
733m 2 (orná půda) a parc.č. 1760/69 o výměře 31m 2 (orná půda) k.ú. Drnholec Miloši Křenovi, r.č.
791231/3959, bytem Irkutská 3, Brno 625 00 (kupující) za kupní cenu 263 205,- Kč (slovy: dvě-stě-šedesát-třitisíc-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: 15
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/8 bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 5.2 PROGRAMU JEDNÁNÍ: PRODEJ POZEMKU PARC.Č. 835/55 K.Ú. DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
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Jedná se o pozemek na ulici Svatoplukova, který sousedí s pozemkem parc.č. 835/2, kde hodlá žadatelka stavě
rodinný dům.
Záměr prodeje byl schválen radou dne 15.06.2015 usnesením č. 16/8 a byl zveřejněn dne 23.06.2015 na dobu
15-ti dnů.
O předmětný pozemek neprojevil zájem žádný další zájemce.
Podklady:
1. situační výkres dotčeného území
2. návrh kupní smlouvy
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.4/9:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 835/55 o výměře 61m 2
(ostatní plocha) k.ú. Drnholec Lucii Švarcové , r.č. 855515/5235, bytem Zahradní 141/5, Drnholec za kupní
cenu 6 075 Kč (slovy: šest-tisíc-sedmdesát-pět korun českých). Schválené znění kupní smlouvy tvoří přílohu k
tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/9 bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 5.3 PROGRAMU JEDNÁNÍ: PRODEJ ČÁSTI POZEMKŮ PARC.Č. 571/5 A 571/6 K.Ú. DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o část pozemků na ulici Na Rybníčku, které navazují na pozemek parc.č. 571/11 – pozemek se stavbou
rodinného domu č.pop.365, který je ve vlastnictví kupujícího. Na předmětné části pozemku parc.č. 571/5 se
nachází zděná kopaná studna hloubky 5m, odhadované stáří 100 let.
Záměr prodeje byl schválen radou dne 13.04.2015 usnesením č. 12/7 a byl zveřejněn ode dne 16.04.2015 do
04.05.2015.
O předmětný pozemek neprojevil zájem žádný další zájemce.
Na oddělení předmětných částí pozemků byl pořízen geometrický plán.
Podklady:
1. situační výkres dotčeného území
2. GP č. 1329-134/2015
3. návrh kupní smlouvy
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.4/10:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 571/5 a části
pozemku parc.č. 571/6 označený v GP č. 1329-134/2015 jako parc.č. 571/18 o výměře 278m 2 (ostatní
plocha) k.ú. Drnholec Josefu Huserkovi, r.č. 900328/4400, bytem Zámek 365/5, Drnholec za kupní cenu
28.155 Kč (slovy: dvacet-osm-tisíc-sto-padesát-pět korun českých). Schválené znění kupní smlouvy tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
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Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/10 bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 5.4 PROGRAMU JEDNÁNÍ: PRODEJ ČÁSTI POZEMKŮ PARC.Č. 110/10 A 110/6 K.Ú. DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o části pozemků parc.č.110/10 a 110/6 na ulici U Sýpky, který navazuje na pozemek parc.č. 68 –
zahrada ve vlastnictví kupujících.
Záměr prodeje byl schválen radou dne 25.05.2015 usnesením č. 15/5 a byl zveřejněn dne 28.05.2015 na dobu
15-ti dnů.
O předmětné části pozemků neprojevil zájem žádný další zájemce.
Na oddělení předmětných částí pozemků byl pořízen geometrický plán.
Podklady:
1. situační výkres dotčeného území
2. GP č. 1328-141/2015
3. návrh kupní smlouvy
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.4/11:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 110/10 a části pozemku
parc.č. 110/6 označený v GP č. 1328-141/2015 jako parc.č. 110/13 o výměře 84m 2 (ostatní plocha) k.ú.
Drnholec Jaroslavu Tomaštíkovi, r.č. 550326/0994 a Vladimíře Tomaštíkové, r.č. 625921/0188, oba bytem
Dolní 519/28, Drnholec za kupní cenu 7.989 Kč (slovy: sedm-tisíc-devět-set-osmdesát-devět korun českých).
Schválené znění kupní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/11 bylo přijato.

BOD Č. 5.5 PROGRAMU JEDNÁNÍ: BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU OD ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o pozemky za ulicí Lidická, které jsou určeny platnou územně plánovací dokumentací k zastavění pro
objekty bydlení a související infrastrukturu. Pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Státní
pozemkový úřad. S ohledem na jejich určení a využití lze požádat o jejich bezúplatný převod do vlastnictví
městyse.
Podklady:
1. situační výkresy dotčených pozemků
2. výřez hlavního výkresu UP Drnholec
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.
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Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.4/12:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje převod nemovitostí do vlastnictví Městyse Drnholec
- pozemků KN parc.č.607, 608, 609, 610, 611, 620, 624, 629, 630, 631, 632, 2072 a 2073, vše v k.ú. Drnholec,
které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, Praha 3.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/12 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Starosta dále seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k pozemkům parc.č. 420/3 a parc.č. 437 v k.ú. Drnholec, obec Drnholec, z vlastnictví České republiky do
vlastnictví městyse Drnholec. Jedná se o pozemky pod místní komunikací na ulici Hrušovanská.
Usnesení č.4/13:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. UZSVM/BBV/9168/2015-BBVM, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků
parc.č. 420/3 (hodnota v účetní evidenci 8 592,00 Kč) a parc.č. 437 (hodnota v účetní evidenci 24 823,00 Kč)
v k.ú. Drnholec, obec Drnholec, z vlastnictví České republiky do vlastnictví městyse Drnholec.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/13 bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 6 PROGRAMU JEDNÁNÍ: RŮZNÉ
Starosta seznámil zastupitele s průběhem příprav na akci rekonstrukce kulturního domu. Projektová
dokumentace pro stavební povolení je zpracována. Prozatím se ovšem nepodařilo dojednat odkoupení
sousedního rodinného domu č.pop. 173 včetně souvisejících pozemků. V této situaci bylo navrženo posoudit
alternativní umístění stavby kulturního domu na pozemky parc.č. 571/1, 571/5 a 571/6 – pozemky po demolici
bývalého zemědělského areálu na ulici Lidické. Bylo navrženo vypracovat finanční posouzení obou variant
řešení – tedy rekonstrukci kulturního domu se započtením všech souvisejících nákladů na výkup okolních
nemovitostí, přeložku telefonní ústředny a úpravu autobusové zastávky, a variantu stavby na volných
pozemcích na ulici Lidické.
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.4/14:
Zastupitelstvo městyse Drnholec ukládá starostovi zajistit zpracování návrhu umístění stavby kulturního domu
na pozemcích parc.č. 571/1, 571/5 a 571/6 včetně odhadu finančních nákladů na tuto stavbu a porovnání s
finančními náklady na rekonstrukci kulturního domu, a to včetně všech nákladů souvisejících s odkupem
potřebných nemovitostí, přeložkou telekomunikačního zařízení a úpravou autobusové zastávky.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.4/14 bylo přijato.

Zdržel se: 0
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BOD Č. 7 PROGRAMU JEDNÁNÍ: DISKUSE
Starosta otevřel závěrečnou diskusi. Nejprve dal možnost zastupitelům přihlásit se do diskuse se svými
příspěvky. Nikdo ze zastupitelů žádná příspěvek neměl. Poté dal starosta možnost přítomným občanům
přihlásit se do diskuse.
Do diskuse se přihlásila RNDr. Jana Kalandrová. Informovala zastupitele o průběhu oprav budovy základní
školy. Současně poděkovala zastupitelstvu za poskytnuté finanční prostředky a také místním firmám za rychlé
a kvalitní provedení prací.
Žádné další příspěvky v diskusi nebyly.

Starosta ukončil zasedání v 19:30.
Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
2) přílohy k jednotlivým usnesením tak, jak je uvedeno v usnesení

Zápis vyhotoven dne : 07.09.2015
Vyhotovila: Viceníková Lenka

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

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Libor Růžička

Jiří Malík

.…….………………………………………….

…………....……………….………………………………….
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