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

ZÁPIS
z 3. zasedání rady Městyse Drnholec
konané dne 3. 1. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Lambot Jan
Omluveni: Ing. Kocman Bronislav, Bejdák Karel
Hosté: 0
Zapisovatelka : Kaňkovská Anna
Zasedání zahájeno : 16. 00 hod.

Program:
1. Zahájení, program 3. zasedání rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Dubš Bohumil – úhrada nákladů za umístění v ústavu sociální péče
5. Příprava OZV o místních poplatcích
6. Schválení Provozního řádu MKZ Drnholec vč. příloh
7. Změna Územního plánu č. 5 – příprava podkladů
8. Schválení Organizačního řádu městyse Drnholec
9. OSA – návrh Licenční smlouvy pro rok 2011
10. Škrabal Jaroslav a Hedvika – schválení Smlouvy o právu provést stavbu
11. Oberreiterová Jana – vydání souhlasu ke kácení stromů
12. Domov Sv. Josefa v Ţireči – ţádost o poskytnutí fin. příspěvku
13. Mikulčíková Milada – ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy k bytu
14. Myslivecké sdruţení „Rozvoj“ – schválení nájemní smlouvy na pozemky
15. Vítězslava Shonová – schválení Smlouvy o právu provést stavbu
16. Různé
27. Závěr
Starosta Jan Ivičič oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelkou jmenoval
Kaňkovskou Annu. Konstatoval, 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
Starosta přednesl návrh programu, vyzval členy rady k jeho doplnění, doplněn nebyl.
Usnesení 3/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navrţený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
3. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.3/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, všechny úkoly byly splněny.

Zdrţel se: 0

4. Dubš Bohumil – úhrada nákladů za umístění v ústavu soc. péče
Starosta informoval radu o situaci p. Dubše Bohumila, který je bez fin. prostředků, zlomil si nohu, úhradu
nemocnice a následně ústavu k doléčení nemá z čeho uhradit, starosta navrhuje schválit nejnutnější
potřebnou úhradu těchto nákladů.
Usnesení č. 3/4
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění, schvaluje nejnutnější potřebnou úhradu nákladu za pobyt v nemocnici a následně
v zařízení na doléčení pro občana p. Bohumila Dubše.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrţel se: 0
5. Příprava OZV o místních poplatcích
Starosta seznámil s dopisem MV ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy v Brně, upozorňujícím na
změny související s novým daňovým řádem , které mohou mít vliv na správnost OZV o místních poplatcích.
Usnesení č. 3/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, konstatovala, ţe budou zahájeny práce na přípravě nové OZV, do příštího zasedání rady bude
předloţen základní návrh zahrnující různé varianty, zde bude návrh projednán a postoupen k doplnění,
případně schválení zastupitelstvem.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrţel se: 0
6. Schválení Provozního řádu MKZ Drnholec vč. příloh
Starosta seznámil radu s návrhem.
Usnesení č. 3/6
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, schvaluje předloţený Provozní řád vč. příloh, organizační sloţky Místního kulturního zařízení
Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti:. 0
Zdrţel se: 0
7. Změna Územního plánu č. 5 – příprava podkladů
Starosta seznámil s tím, ţe pro změnu ÚP č. 5 je nutno zajistit zpracování Posouzení vlivu na ţivotní
prostředí.
Usnesení č. 3/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje a pověřuje starostu zajištěním a výběrem dodavatele na zpracování Posouzení
vlivu na ŢP k realizaci změny č. 5 ÚP městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrţel se: 0
8. Schválení Organizačního řádu Městyse Drnholec
Starosta seznámil s návrhem.
Usnesení č. 3/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Organizační řád Městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrţel se: 0
9. OSA- návrh Licenční smlouvy pro rok 2011
Starosta seznámil s návrhem.
Usnesení č. 3/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Licenční smlouvu s OSA na rok 2011.

Hlasováno:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrţel se: 0

10. Škrabal Jaroslav a Hedvika – schválení Smlouvy o právu provést stavbu
Starosta předloţil návrh smlouvy.
Usnesení č. 3/10
Rada v souladu s § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění, schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu s manţ. Škrabalem Jaroslavem a Hedvikou, na pořízení zpevněné plochy
mezi vlastním objektem a chodníkem na Náměstí Svobody - pozemek Městyse Drnholec p. č. 141 v k. ú.
Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrţel se: 0
11. Oberreiterová Jana – vydání souhlasu ke kácení stromů
Starosta seznámil s ţádostí.
Usnesení č. 3/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích obecní zřízení v platném
znění z titulu majitele pozemku vydala souhlas ke kácení stromů dle přiloţeného situačního plánu.
Hlasováno:
Pro:3
Proti: 0
Zdrţel se: 0
12. Domov Sv. Josefa v Ţireči – ţádost o poskytnutí finančního příspěvku
Starosta seznámil radu s ţádostí.
Usnesení č. 3/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení )
v platném znění poskytnutí příspěvku neschválila.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrţel se: 0
13. Mikulčíková Milada – ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy k bytu
Starosta seznámil radu s ţádostí.
Usnesení č. 3/13
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Nájemní smlouva mezi Městysem Drnholec, jako pronajímatelem a
Mikulčíkovou Miladou, jako nájemcem na pronájem bytu č. 5 (garsoniéry) v domě čp. 236 na Husově ulici
na dobu 2 let.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrţel se: 0
14. Myslivecké sdruţení „Rozvoj“ – schválení nájemní smlouvy na pozemky
Starosta předloţil radě ţádost MS.
Usnesení č. 3/14
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Nájemní smlouvu sepsanou mezi Městysem Drnholec, jako pronajímatelem a
Mysliveckým druţením „Rozvoj“ Drnholec, jako nájemcem na pozemky p. č. 8252, 8266, 8235, 8317,
8427, 8183, 8043 a 8057 v k. ú. Drnholec za cenu 1.000,- Kč za 1 ha na dobu 3 let.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrţel se: 0
15. Vítězslava Shonová – schválení Smlouvy o právu provést stavbu
Starosta seznámil radu s ţádostí.
Usnesení č.3/15
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 revizní šachty na obecním pozemku.

Hlasováno:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrţel se: 0

16. Různé
Starosta informoval radu o termínech pro podávání ţádostí o dotace – na zateplení Kulturního domu – na
podzim, stezky – do konce února, zeleň - do března.
27. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, zasedání skončilo v 17. 15 hodin.

V Drnholci 7. 1. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 7. 1. 2011

RNDr. Kalandrová Jana
Místostarostka městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

