Městys Drnholec, okres Břeclav
Kostelní 368, Drnholec 691 83
Tel., fax: 519 519 210
E-mail: podatelna@obecdrnholec.cz

ZÁPIS
z 1. zasedání rady Městyse Drnholec
konané dne 15. 11. 2010 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Lambot Jan, Ing. Kocman Bronislav, Bejdák Karel
Omluven: Ivičič Jan
Hosté: 0
Zapisovatelka : Kaňkovská Anna
Zasedání zahájeno : 16. 00 hod.

Program:
1. Zahájení, program 1. zasedání rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Schválení Jednacího řádu rady městyse Drnholec
5. Příprava zastupitelstva městyse Drnholec konaného dne 25. 11. 2010
6. Oblastní Charita Břeclav – ţádost o finanční příspěvek
7. Pořízení sluţebního osobního automobilu
8. Štětkař Stanislav - schválení Smlouvy o právu provést stavbu
9. Přehled o finančním hospodaření Základní školy a mateřské školy Drnholec
10. Návrh na schválení inventarizačních komisí
11. Ing. Čada – ţádost o odprodej části KN pozemku p. č. 668
12. Schválení Rozpočtového opatření č. 07/2010-RA
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu-Šebesta
14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu-Procházka Bl.
15. Tomeček Miroslav a Rozálie, Václavík Pavel a Růţena – ţádosti o pronájem pozemku
16. Vegacom a. s. Brno – ţádost o vydání souhlasu k umístění telekom. sloupu
17. ÚZSVVM - ţádost o vyjádření k pozemku p. č. 1756/239 v k. ú. Drnholec
18. Smlouva o právu provést stavbu s manţ. Janem a Annou Šulanovými – kan. přípojka
19. Ţádost manţ. Štyksových a Peřinových o část pozemku p. č. 1760/19
20. Petr Souček – ţádost o odprodej KN pozemku p. č. 1935/2
21. Smlouva o budoucí smlouvě kupní PZ „Pod Sýpkou“ v Drnholci
22. Schválení obřadních míst a dnů v matričním obvodě Drnholec
23. Spolufinancování inţenýrských sítí stavebního pozemku Hrušovanská ulice za Polčákovými
24. Myslivecké sdruţení Rozvoj – ţádost o pronájem pozemků
25. Návrh na komise rady a jejich sloţení
26. SDH – návrh na pořízení PVC podlahy
27. Různé
28. Závěr
Místostarostka RNDr. Kalandrová Jana oznámila přítomnost nadpoloviční většiny členů rady.
Zapisovatelkou jmenovala Kaňkovskou Annu. Konstatovala, ţe zápis z předchozí rady byl ověřen,
námitky k němu nebyly podány a je vyloţen k nahlédnutí v zasedací místnosti rady.

2. Schválení návrhu programu
Místostarostka přednesla návrh programu, vyzvala členy rady k jeho doplnění, doplněn nebyl.
Usnesení 1/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navrţený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0

Zdrţel se: 0

3. Kontrola plnění úkolů
Místostarostka přednesla zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.1/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, všechny úkoly byly splněny.
4. Schválení Jednacího řádu rady městyse Drnholec
Místostarostka seznámila s návrhem jednacího řádu
Usnesení č. 1/4
Rada městyse Drnholec v souladu s § 35 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, schvaluje Jednací řád rady městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
5. Příprava Zastupitelstva městyse Drnholec konaného dne 25. 11. 2010
Místostarostka seznámila s návrhem
Usnesení č. 1/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, schvaluje návrh termínu konání a programu jednání Zastupitelstva městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
6. Oblastní Charita Břeclav – ţádost o finanční příspěvek
Místostarostka seznámila s materiálem
Usnesení č. 1/6
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 2 písm. a)zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění, odkládá rozhodnutí na další zasedání rady.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti:. 0
Zdrţel se: 0
7. Pořízení sluţebního osobního automobilu
Místostarostka přednesla návrh
Diskuse:
Ing. Lambot – podpořil nákup sluţebního auta, nesouhlasí se zvoleným typem, nabídl pomoc při výběru
vozidla
Ing. Kocman a Bejdák Karel podpořili nákup sluţebního vozidla
Usnesení č. 1/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje nákup nového osobního sluţebního auta, nestanovuje limit pro jeho nákup a
pověřuje Ing. Lambota a starostu p. Jana Ivičiče k zajištění nabídek aut.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0

8. Štětkař Stanislav – schválení Smlouvy o právu provést stavbu
Místostarostka seznámila s návrhem smlouvy
Usnesení č. 1/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění neschvaluje Smlouvu o právu provést stavbu se Stanislavem Štětkařem na kanalizační přípojku na
Dyjské ulici.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
9. Přehled o finančním hospodaření Základní školy a mateřské školy Drnholec
Místostarostka seznámila s problematikou
Ing. Lambot – navrhuje spolupráci s okolními obcemi ošetřit smlouvami, dluţné částky vymáhat, jednat se
zástupci obcí
Usnesení č. 1/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění vzala předloţený materiál na vědomí a pověřuje starostu jednáním se starosty okolních obcí
ve věci úhrady ztráty minulého roku a přípravy rozpočtu na rok 2011.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
10. Návrh na schválení inventarizačních komisí
Místostarosta seznámila radu s návrhem inventarizačních komisí
Usnesení č. 1/10
Rada v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění,
schvaluje hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komisi dle předloţeného návrhu k provedení
inventarizace majetku Městyse Drnholec k 31. 12. 2010.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
11. Ing. Čada Květoslav - ţádost o odprodej části KN pozemku p.č. 668
Místostarostka seznámila radu s ţádostí
Usnesení č. 1/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích obecní zřízení v platném
znění schvaluje, po předchozím vyhotovení geometrického plánu za účasti starosty městyse, vyvěšení
záměru k odprodeji.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
12. Schválení Rozpočtového opatření č. 07/2010-RA
Místostarostka předloţila radě návrh opatření
Usnesení č. 1/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení )
v platném znění schvaluje Rozpočtové opatření č. 07/2010-RA o celkových příjmech 1. 369. 100,- Kč,
celkových výdajích 833. 200,- Kč a financování 535. 900,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – Šebesta
Místostarostka předloţila radě návrh smlouvy
Usnesení č. 1/13
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou
mezi Městysem Drnholec, jako povinným a E.ON Distribuce a.s. , jako oprávněným na stavbu“ Drnholec,
kab. přípojka NN, Šebesta H.“ na pozemku p. č. 133/1 v k. ú. Drnholec za jednorázovou úplatu 1. 000,- Kč.

Hlasováno:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrţel se: 0

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu-Procházka
Místostarostka předloţila radě návrh smlouvy
Usnesení č. 1/14
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou
mezi Městysem Drnholec, jako povinným a E.ON Distribuce a.s., jako oprávněným na stavbu „ Drnholec,
kab. přípojka NN, Procházka Bl.“ na pozemku p. č. 1892/1 v k. ú. Drnholec za jednorázovou úplatu
1. 000,- Kč
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
15. Tomeček Miroslav a Rozálie, Václavík Pavel a Růţena – ţádosti o pronájem pozemku
Místostarostka seznámila radu s ţádostmi
Usnesení č. 1/15
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění na základě ţádosti manţelů Tomečkových schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu KN
části pozemku p. č. 1626/1 o výměře 100 m2 a na základě ţádosti manţelů Václavíkových schvaluje
vyvěšení záměru o pronájmu části KN pozemku p. č. 1626/1 o výměře 100 m2, vše v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
16. Vegacom a. s. Brno – ţádost o vydání souhlasu k umístění telekomunikačního sloupu
Místostarostka seznámila radu s ţádostí
Usnesení č. 1/16
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák.- č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění vyslovila souhlas se zřízením telekomunikačního sloupu na obecním pozemku p. č. 1077/1 v k. ú.
Drnholec, dle předloţeného zákresu v katastrální mapě a foto.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
17. ÚZSVVM – ţádost o vyjádření k pozemku p. č. 1756/239 v k. ú. Drnholec
Místostarostka seznámila radu s ţádostí
Usnesení č. 1/17
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění neschvaluje poţádat o převod KN pozemku p. č. 1756/239 v k. ú. Drnholec a nedoloţí ţádné doklady
k rozestavěné stavbě.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
18. Smlouva o právu provést stavbu s manţ. Janem a Annou Šulanovými – kan. přípojka
Místostarostka seznámila radu s ţádostí
Usnesení č. 1/18
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky s Šulanem Janem a Šulanovou Annou.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti:0
Zdrţel se: 0
19. Ţádost manţ. Štyksových a Peřinových o odprodej části KN pozemku p. č. 1760/19
Místostarostka seznámila radu s ţádostí
Usnesení č. 1/19

Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje, po předchozím vyhotovení geometrického plánu za účasti starosty, vyvěšení záměru
k odprodeji.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
20. Petr Souček – ţádost o odprodej KN pozemku p. č. 1935/2
Místostarostka seznámila radu s ţádostí
Usnesení č. 1/20
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, schvaluje vyvěšení záměru o odprodeji.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
21. Smlouva o budoucí smlouvě kupní PZ „Pod Sýpkou“ v Drnholci
Místostarostka seznámila s návrhem smlouvy
Usnesení č. 1/21
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění odkládá rozhodnutí na další zasedání rady a pověřuje starostu osobním jednáním v této věci.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
22. Schválení obřadních míst a dnů v matričním obvodě Drnholec
Místostarostka přednesla návrh
Usnesení č. 1/22
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje obřadní místa a dny v obcích Jevišovka a Drnholec dle předloţeného návrhu.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
23. Spolufinancování inţ. sítí stavebního pozemku Hrušovanská ulice za Polčákovými
Místostarostka informovala, ţe zájemce o stavební pozemek ţádá o spolufinancování inţ.sítí.
Usnesení č. 1/23
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění neschvaluje spolufinancování inţenýrských sítí vzhledem k tomu, ţe zde není více
stavebních míst městyse a náklady by byly nehospodárné.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
24. Myslivecké sdruţení Rozvoj – ţádost o pronájem pozemků
Místostarostka přednesla ţádost Mysliveckého sdruţení Rozvoj Drnholec
Usnesení č. 1/24
Rada městyse Drnholec v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění
schvaluje vyvěšení záměru pozemky pronajat.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
25.Návrh na komise rady a jejich sloţení
Místostarostka přednesla návrh
Usnesení 1/25
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zák. č.128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění zřizuje tyto komise rady a jmenuje jejich předsedy a členy:
Sbor pro občanské záleţitosti
Blanka Marková – předseda, členové: Ing. Boţena Rucká, Petra Konečná, Sylva Fanová, Ivana Štyksová,
Mgr. Bronislava Šimčíková, RNDr. Jana Kalandrová a Zuzana Šedivá

Komise sociálně zdravotní
Lada Hanáková – předseda, členové Lenka Šedivá a Petr Bejdák
Občasník
RNDr. Kalandrová Jana – šéfredaktorka, členové: Karel Kratochvíl, Koňaříková Pavla, Marková Blanka ,
Ivičič Jan, Mgr. Šimčíková Bronislava a Juřenová Jana
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
26. SDH – návrh na pořízení PVC podlahy
Místostarostka přednesla návrh
Usnesení č. 1/26
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje pořízení PVC podlahy v objektu Hasičské zbrojnice fi. Podlahy Liška Brno
O celkových fin. nákladech 87. 949,- Kč vč. DPH.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
27. Různé
Bejdák Karel – nabídl, ţe p. Heinisch by mohl spravovat internetové stránky městyse. Rada k této
problematice zatím nezaujala stanovisko.
28. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, zasedání skončilo v 18. 15 hodin.

V Drnholci 19. 11. 2010
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 19. 11. 2010

RNDr. Kalandrová Jana
Místostarostka městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

