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

ZÁPIS
ze 4. zasedání rady Městyse Drnholec
konané dne 24. 1. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Lambot Jan, Ing. Kocman Bronislav, Bejdák Karel
Omluveni: 0
Hosté: 0
Zapisovatelka : Kaňkovská Anna
Zasedání zahájeno : 16. 05 hod.

Program:
1. Zahájení, program 4. zasedání rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Ţádosti o prominutí poplatku ze vstupného
5. Huserková Jana – ústní ţádost o příspěvek na výměnu oken
6. Marušák Petr – zjištění moţnosti odkoupení stavebního pozemku
7. Ing. Bartošová – ţádost o vydání souhlasu k realizaci stavby RD Křiţák Lubomír
8. Shonová Vítězslava – schválení Smlouvy o právu provést stavbu
9. Ligas Jaroslav a Marie – ţádost o pronájem KN pozemku p. č. 1940/1 a 1940/2
10. Škrabal Jaroslav a Hedvika – ţádost o odkoupení části KN pozemku p. č. 1157/1
11. Ing. Tresner – ţádost o schválení Smlouvy o právu provést stavbu
12. Agro Měřín a. s. – vyjádření o existenci sítě technické infrastruktury
13. Čevela Miroslav a Labaj Stanislav – ţádosti o prodlouţení nájemních smluv
14. E. ON Smlouva o smlouvě budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
- stavba „ Vd 110 kV 527 odb. Pohořelice – Hrušovany nad Jev., rekonstrukce“
15. Informace o lékárně v Drnholci
16. Mgr. Hana Vlková – ţádost o fin. příspěvek na dětský maškarní bál
17. P. Maťák – ţádost o schválení Smlouvy o právu provést stavbu
18. Příprava OZV o místních poplatcích
19. Občanské sdruţení Výsluní – ţádost o zaslání upozornění Agru a. s. Měřín
20. Diskuse
21. 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 4/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navrţený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrţel se: 0

3. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.4/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, všechny úkoly byly splněny.
4. Ţádosti o prominutí poplatku ze vstupného
Starosta seznámil radu s ţádostmi Základní školy a mateřské školy Drnholec, Mysliveckého sdruţení
„Rozvoj“ Drnholec a Místního kulturního zařízení Drnholec o prominutí poplatku ze vstupného na jimi
pořádaných kulturních akcích.
Usnesení č.4/4
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, dle předloţených ţádostí prominutí poplatků schvaluje.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
5. Huserková Jana – ústní ţádost o příspěvek na vý,měnu oken
Starosta informoval o jednání s p. Huserkovou, která vznesla ústní ţádost o příspěvek na okna, která hodlá
vyměnit v obecním bytě.
Usnesení č. 4/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, konstatovala, ţe povinností nájemníka je poţádat o souhlas k výměně oken. O případném
poskytnutí příspěvku by rada mohla rozhodovat po předloţení řádných dokladů o zakoupení.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
6. Marušák Petr – zjištění moţnosti odkoupení stavebního pozemku
Starosta seznámil radu s dopisem.
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 nabídnout p. Marušákovi k výběru tři volná stavební místa, které má Městys Drnholec
k dispozici pro výstavbu RD.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti:. 0
Zdrţel se: 0
7. Ing. Bartošová – ţádost o vydání souhlasu k realizaci stavby RD Křiţák Lubomír
Starosta seznámil s ţádostí vč. projektové dokumentace.
Usnesení č. 4/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje vydání souhlasu městyse Drnholec k realizaci stavby dle předloţené projektové
dokumentace a dále schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inţ. sítí.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
8. Shonová Vítězslava – schválení Smlouvy o právu provést stavbu
Starosta seznámil s návrhem smlouvy.
Usnesení č. 4/8
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 stavby se Shonovou Vítězslavou, na umístění dešťové
kanalizace, kanalizační přípojky k RD na pozemku p. č. 461 a 845/1 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0

9. Ligas Jaroslav a Marie – ţádost o pronájem KN pozemku p. č. 1940/1 a 1940/2
Starosta seznámil s ţádostí.
Usnesení č. 4/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění
schvaluje vyvěšení záměru pozemky pronajmout.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
10. Škrabal Jaroslav a Hedvika – ţádost o odkoupení části KN pozemku p. č. 1157/1
Starosta předloţil ţádost.
Usnesení č. 4/10
Rada v souladu s § 102 odst.1 a § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění,
schvaluje vyvěšení záměru o odprodeji části KN pozemku p. č. 1157/1, po předchozím vyhotovení
geometrického plánu za přítomnosti starosty městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
11. Ing. Tresner – ţádost o schválení Smlouvy o právu provést stavbu
Starosta seznámil s návrhem smlouvy.
Usnesení č.4/11
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 s Ing. Lubomírem Tresnerem a to vodovodní přípojky na
pozemku městyse p. č. 1852/1 ke sklepu v jeho vlastnictví.
Hlasováno:
Pro:5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
12. Agro Měřín a.s. – vyjádření o existenci sítě technické infrastruktury
Starosta seznámil radu s ţádostí.
Usnesení č. 4/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) v platném
znění konstatovala, ţe Agru Měřín bude vydáno ke stavbě „Drnholec – Bioplynová stanice“ závazné
stanovisko, ţe v zájmové oblasti dle přiloţeného barevného označení, se nenacházejí ţádné sítě technické
infrastruktury ve správě Městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
13. Čevela Miroslav a Labaj Stanislav – ţádosti o prodlouţení nájemních smluv
Starosta seznámil radu s ţádostmi.
Usnesení č. 4/13
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 smlouvy mezi Městysem Drnholec, jako pronajímatelem a Čevelou
Miroslavem a Labajem Stanislavem, jako nájemci bytu č. 2 a části bytu č. 1, Zámek 365/5 na dobu určitou
a to na dva roky.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
14. E.ON – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – stavba
„Vd 110 kV 527 odb. Pohořelice – Hrušovany n. Jev.,rekonstrukce“
Starosta předloţil radě smlouvu.
Usnesení č. 4/14
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.1zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ke stavbě „Vd
110 kV 527 odb. Pohořelice – Hrušovany nad Jev., rekonstrukce“
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0

15. Informace o lékárně v Drnholci
Starosta seznámil radu se stavem na úseku provozování lékárny.
Usnesení č.4/15
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění bere na vědomí, ţe Hrušovanská lékárna s.r. o. ukončí k 31. 1. 2011 provoz lékárny v Drnholci.
Jednání s fi. z Pohořelic bylo neúspěšné. Jednání s lékárnou „U lva „ v Mikulově pokračuje.
16. Mgr. Hana Vlková – ţádost o finanční příspěvek na dětský maškarní bál
Starosta seznámil radu s ţádost.
Usnesení č. 4/16
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení )
v platném znění schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 500,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 1
Zdrţel se: 1
17. P. Maťák – ţádost o schválení Smlouvy o právu provést stavbu
Starosta seznámil radu s ţádostí.
Usnesení č. 4/17
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 s Maťákem Ladislavem na stavbu vodovodní přípojka
Husova ulice na obecním pozemku p. č. 1892/1 a 1438 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
18. Příprava OZV o místních poplatcích
Starosta předloţil radě základní pracovní materiál, rada připravila návrh, který bude předmětem projednání
zastupitelstvem
Usnesení č. 4/18
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje připravený materiál, který bude předloţen kontrolnímu orgánu v Brně a ke schválení
zastupitelstvem.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
19. Občanské sdruţení Výsluní – ţádost o upozornění Agra a.s. Měřín
Starosta seznámil s ţádostí
Usnesení č. 4/19
Rada městyse Drnholec konstatovala, ţe v tomto případě se jedná o přenesenou působnost výkonu státní
správy, agendu vykonává pověřená osoba ÚM Drnholec. Pokud by Agro Měřín a.s. ohlašovací povinnost
nesplnil, pověřená osoba musí konat (správní řízení, sankční moţnosti atd.).
20 – Diskuse
člen rady p. Bejdák – vznesl poţadavek o informaci ohledně stavu rekonstrukce budovy sídla Úřadu
městyse
starosta – podal podrobné informace
člen rady Bejdák – navrhuje, aby místnost dosavadní knihovny byla nadále vyuţita pro Klub důchodců a
knihovna přemístěna do prostor Základní školy
starosta – bere připomínku na vědomí, nelze to však řešit okamţitě, prostory ve škole se musí připravit,
nejlépe by bylo řešit současně s přemístěním MŠ
člen rady Ing. Lambot – poţádal o informaci v jakém stavu příprav je ţádost o dotaci na hřiště u školy
starosta – odpověděl, ţe doufá, ţe se termín předloţení ţádosti stihne
člen rady Ing. Lambot – proč se ještě nedal do pořádku stav po spadlé zdi na hřbitově

starosta -vysvětlil, ţe v zimě má pouze tři pracovníky a z důvodu jiných neodkladných prací, jako kopání
hrobu, odklízení sněhu, se tato záleţitost musela odloţit
člen rady Ing. Kocman – vznesl dotaz jak dopadlo jednání s p.Heinischem ohledně int. stránky městyse a
nabídl zdarma stránky udělat
21. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, zasedání skončilo v 18. 15 hodin.

V Drnholci 28. 1. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 28. 1. 2011

RNDr. Kalandrová Jana
Místostarostka městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

