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

ZÁPIS
Z 5. zasedání rady Městyse Drnholec
konané dne 7. 2. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel
Omluveni: Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan
Hosté: 0
Zapisovatelka : Kaňkovská Anna
Zasedání zahájeno : 16. 00 hod.

Program:
1. Zahájení, program 5. zasedání rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Schválení dodavatele „ Posouzení vlivu na ŢP“ pro změnu ÚP č. 5
5. Upřesnění pro uzavírání nájemních smluv z tělocvičny ZŠ
6. Směna pozemků s Ing. Červeňákovou – socha u kostela
7. Ukončení činnosti kronikářky městyse
8. Schválení Zápisu do kroniky za rok 2010, výplaty odměny
9. Schválení Smlouvy o dílo s Krososkou Josefem – socha u kostela
10. Miňová Marie – ţádost o odprodej KN pozemku p. č. 710
11. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu s Rabatou Karlem a Jaroslavou
12. Příprava bezúplatného převodu pozemků s ÚZSVVM
13. Ligas Jaroslav a Marie – ţádost o odprodej KN pozemku p. č. 910/11 a 910/12
14. Jakubcová Jaroslava – ţádost o prominutí poplatku za odpady
15. PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. – ţádost o příspěvek na vydání knihy
16. Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec
17. Diskuse
18. 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 5/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navrţený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.5/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, všechny úkoly byly splněny.
4. Schválení dodavatele „Posouzení vlivu na ŽP“ pro změnu ÚP č. 5
Starosta seznámil radu s návrhem dodavatele a Smlouvy o dílo
Usnesení č.5/4
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, schvaluje navrţeného dodavatele EKOGROUP Olomouc a Smlouvu o dílo s touto firmou na
vypracování „Posouzení vlivu na ŢP“ pro změnu ÚP č. 5 za 72 tis. Kč včetně DPH.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Upřesnění pro uzavírání nájemních smluv z tělocvičny ZŠ.
Starosta informoval o problematice pronájmu tělocvičny pro děti ze SDH a T.J. Dynama
Usnesení č. 5/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, konstatovala, ţe na tyto děti je organizacím poskytována dotace z Rozpočtu městyse
Drnholec vţdy na daný rok. Z tohoto důvodu souhlasí s tím, aby smlouvy byly uzavírány i s těmito dětmi
obvyklým způsobem.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Směna pozemků s p. Červeňákovou – socha u kostela
Starosta navrhuje provést pro zpřístupnění sochy veřejnosti a opravu sochy u kostela směnu pozemku s Ing.
Červeňákovou
Usnesení č. 5/6
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, schvaluje nechat vypracovat geometrický plán pro rozdělení pozemků, vyvěsit záměr směny na
úřední a elektrické úřadní desce a předloţit nejbliţšímu zastupitelstvu ke schválení směny.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Ukončení činnosti kronikářky Městyse Drnholec
Starosta seznámil s ukončením činnosti kronikářky p. Mgr. Palíkové
Usnesení č. 5/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění bere na vědomí a schvaluje zveřejnit přijetí do této funkce v nejbliţším Občasníku.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Schválení Zápisu do kroniky za rok 2010, výplatu odměny
Starosta předloţil radě Zápis kroniky za rok 2010
Usnesení č. 5/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Zápis do kroniky Městyse Drnholec za rok 2010, dále schvaluje kronikářce p. Mgr.
Palíkové vyplatit dle uzavřené Dohody o provedení práce odměnu ve výši 6 tis. Kč, schvaluje zakoupit
věcný dar a ukládá starostovi a místostarostce osobně jí za dlouholetou činnost na tomto úseku poděkovat.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

9. Schválení Smlouvy o dílo s restaurátorem Krososkou Josefem – socha u kostela
Starosta seznámil s návrhem smlouvy
Usnesení č. 5/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o dílo s Krososkou Josefem na restaurování sochy u kostela za cenu díla 88. 770,Kč včetně 10 % DPH. Městys na tuto akci poţádá o dotaci, kde financování ze strany městyse by mělo činit
10 %.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Miňová Marie – žádost o odprodej KN pozemku p. č. 710
Starosta předloţil ţádost
Usnesení č. 5/10
Rada v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění, schvaluje vyvěšení
záměru o odprodeji KN pozemku p. č. 710.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu s Rabatou Karlem a Jaroslavou
Starosta seznámil s návrhem smlouvy
Usnesení č.5/11
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 Rabatou Karlem a Jaroslavou a to kanalizační přípojky
na pozemku městyse na Dyjské ulici.
Hlasováno:
Pro:3
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Příprava bezúplatného převodu pozemků od ÚZSVVM
Starosta seznámil radu s návrhem
Usnesení č. 5/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) v platném
znění schvaluje předloţit zastupitelstvu návrh poţádat ÚZSVVM o bezúplatný převod KN pozemku p. č.
423, 424/2, 391/1, 391/2, 1287/1, 437, 420/3 a 835/27 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
13. Ligas Jaroslav a Marie – žádost o odprodej KN pozemku p. č. 910/11 a 910/12
Starosta seznámil radu s ţádostí
Usnesení č. 5/13
Rada městyse Drnholec v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění
schvaluje vyvěšení záměru o odprodeji.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. Jakubcová Jaroslava – žádost o prominutí poplatku za odpady
Starosta předloţil radě ţádost
Usnesení č. 5/14
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje prominutí poplatku za odpady pro rok 2011 za Daniela Jakubce, trvale se zdrţujícího
v zahraničí.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

15. PhDr. Marek Vařeka,Ph.D. – žádost o příspěvek na vydání knihy
Starosta seznámil radu s ţádostí o příspěvek
Usnesení č.5/15
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění vzala na vědomí, ţe p.PhDr. Vařeka připravuje knihu, která mapuje Lichtenštejnská
panství na Moravě do Bílé hory. Poskytnutí příspěvku 10.000,- Kč neschválila, z důvodu nedostatku
finančních prostředků a s ohledem na přípravu vydání vlastní knihy o Drnholci.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
16. Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec za rok 2010
Starosta seznámil radu s materiály
Usnesení č. 5/16
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení )
v platném znění schvaluje finanční hospodaření Základní školy a mateřské školy Drnholec za rok 2010 na
základě těchto finančních výkazů:
Příloha 1 – Rozvaha
Příloha č. 2 – Příloha – Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 5 – Příloha - Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Příloha č. 5 – Příloha – Doplňující informace k fondům
Příloha č. 5 – Příloha – Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize
podrozvahových účtů
Příloha č. 5 – Příloha – Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Řediteli ZŠ a MŠ Drnholec ukládá do dalšího zasedání rady předloţit:
podrobný rozpis pohledávek
podrobný rozpis závazků
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
17 – Diskuse
Starosta seznámil radu s dopisem Ing. arch. Hučíka ohledně přípravy změny ÚP č.4
Starosta - informoval o jednání se zástupcem rakouské Regionalentwicklungsverein Land um Laa, panem
Karlem Naglem, ohledně připravované stavby rozhledny u kříţku a o ţádosti o dotaci
Člen rady p. Bejdák – dotaz, zda byla odstraněna spadlá hřbitovní zeď
Starosta - pokoušeli jsme se, ale z důvodu nepříznivého počasí a hrozícího nebezpečí poškození okolních
pomníků bylo nutno práce pozastavit
18 - Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, zasedání skončilo v 17. 00 hodin.

V Drnholci 10. 2. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 10. 2. 2011

RNDr. Kalandrová Jana
Místostarostka městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

