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

ZÁPIS
z 8. zasedání rady Městyse Drnholec
konaného dne 28. 3. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, Bejdák Karel, Ing. Lambot Jan, Ing. Kocman Bronislav
Omluveni: RNDr. Kalandrová Jana
Hosté: 0
Zapisovatelka : Kaňkovská Anna
Zasedání zahájeno: 16. 05 hod.

Program:
1. Zahájení, program 8. zasedání rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. P. Smíšek Libor – žádost o uvolnění z funkce ředitele ZŠ a MŠ Drnholec
5. Plucar Rostislav a Markéta – nájem pozemků
6. Agro Měřín – žádost o vyjádření ke stavbě sušičky Stela
7. Schválení Smlouvy o dílo s Hrušeckou stavební spol., s. r. o. Hrušky
8. Schválení žádosti o dotaci na „Opravu historické radnice“
9. Šárka Herelová – žádost o opravu bytu
10. Gregorová Božena – žádost o odprodej části pozemku
11. Sponzorská smlouva
12. Ing. Růžička Libor a Lenka – žádost o odprodej KN pozemku p. č. 213 a 214 v k. ú. Drnholec
13. Tomaštík Jaroslav, Šilhavá Alena, Muchová Hana, Třetina Vlastimil, Michalicová Noema a
Závody Alexander – žádosti o prominutí poplatku za odpady
14. Občanské sdružení Výsluní – návrh opatřit motorová vozidla Městyse logem
15. Čížková Františka, Macháček Julius – žádosti o kácení dřevin
16. Smlouva o právu provést stavbu s p. Kasparovou
17. Konečný Jaroslav – podnět k odprodeji obecního pozemku
18. Různé
19. Diskuse
20. Závěr
Starosta Jan Ivičič oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelkou jmenoval
Kaňkovskou Annu. Konstatoval, že zápis z předchozí rady byl ověřen, námitky k němu nebyly podány a je
vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti rady.
2. Schválení návrhu programu
Starosta přednesl návrh programu, vyzval členy rady k jeho doplnění, doplněn nebyl.
Usnesení 8/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navržený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.8/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, všechny úkoly byly splněny.
4. Smíšek Libor – žádost o uvolnění z funkce ředitele ZŠ a MŠ Drnholec
Starosta seznámil radu s žádostí
Usnesení č.8/4
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění,
1. odvolává k datu 30. 6. 2011 pana Libora Smíška z pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské
školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvkové organizace, z důvodu jeho vlastní žádosti o uvolnění z funkce
ředitele k tomuto datu.
2. vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Drnholec,
okres Břeclav, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem 1. 8. 2011.
3. pověřuje starostu
- požádat Krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena
konkursní komise
- požádat ředitele Základní školy Pohořelice o souhlas se svým jmenováním za člena konkursní komise
- vyzvat ředitele p. Smíška, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do
konkursní komise a doložil ji zápisem o volbě
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Plucar Rostislav a Markéta – nájem pozemků
Starosta seznámil radu s výsledky místního šetření, navrhuje dořešit na dalším zasedání rady.
Usnesení č. 8/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, vydá rozhodnutí v této věci na dalším zasedání rady.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Agro Měřín – žádost o vyjádření ke stavbě sušičky Stela
Starosta seznámil s žádostí
Usnesení č. 8/6
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, konstatovala, že plánovaná instalace stacionární sušičky STELA MDB-XN 1/5 S – plánovaný provoz
v sezóně – 7 dní v době zpracování řepky(červenec), 5 dní v době žní obilí(srpen) a 40 dní pro kukuřici (na
podzim). Zařízení je podle předložených posudků posuzováno k rodinným domům čp. 371 a čp. 484, což je
vzdálenost cca 200 m od zdroje. Ovšem ve vzdálenosti cca 100 m od plánovaného zdroje se nachází další
objekt určený k bydlení – momentálně ve výstavbě- a to na pozemku p. č. 1251 v k. ú. Drnholec – lokalita
„Agátí“. V sousedství se pak nachází travnaté hřiště, které zvláště v letním období je často využíváno pro
různé veřejné akce a slouží také jako cvičiště pro místní jednotku hasičů. Z předložené hlukové studie jasně
vyplývá, že umístěním dalšího zdroje hluku v areálu společnosti, dojde k překročení hygienických limitů
pro hluk a to jak v denním, tak zvláště pak v nočním limitu v lokalitě „Agátí“. Obdobná situace bude zřejmě
i u imisí prachu a imisí spalin ze zařízení. Umístěním a provozem takového zařízení by bylo v době jeho
provozu znemožněno či značně omezeno i využití existujícího hřiště.
Z těchto důvodů Městys Drnholec nesouhlasí s umístěním navrhovaného zdroje v této lokalitě.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti:. 0
Zdržel se: 0

7. Schválení Smlouvy o dílo s Hrušeckou stavební spol. s. r. o. Hrušky
Starosta seznámil s návrhem dodatečného schválení smlouvy
Usnesení č. 8/7
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 č. S 110035 mezi Městysem Drnholec, jako objednatelem a Hrušeckou
stavební spol. s. r. . Hrušky, jako zhotovitelem, na stavbu „Rekonstrukce fasády obecního úřadu“ o celkové
ceně 4. 895, 458,- Kč včetně DPH.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Schválení žádosti o dotaci na „Opravu historické radnice“
Starosta předložil radě návrh žádosti
Usnesení č. 8/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje žádost o dotaci na „Opravu historické radnice“ podanou na Ministerstvo financí.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Šárka Herelová – žádost o opravu bytu
Starosta seznámil s žádostí
Usnesení č. 8/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, konstatovala, že před zahájením dalších oprav je nutno nechat zpracovat znalecké posouzení ke
zjištění příčiny vlhnutí bytu, což zabezpečí zaměstnanci úřadu.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Gregorová Božena – žádost o odprodej části pozemku
Starosta předložil radě žádost
Usnesení č. 8/10
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 části KN pozemku p. č. 844/1 , po předchozím vyhotovení
geometrického plánu za účasti starosty.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. Sponzorská smlouva
Starosta seznámil s návrhem smlouvy
Usnesení č.8/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích obecní zřízení v platném
znění, schvaluje Sponzorskou smlouvu sepsanou mezi Grand Joker s.r. o. Drnholec, jako dárcem a
Městysem Drnholec, jako obdarovaným na fin. částku 5. 000,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Ing. Růžička Libor a Lenka – žádost o odprodej KN pozemku p. č. 213 a 214 v k. ú. Drnholec
Starosta seznámil radu s žádostí
Usnesení č. 8/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) v platném
znění pověřila starostu zjištěním na místě samém a upřesnění účelu využití pozemků, rada rozhodne na
dalším zasedání.
Hlasováno
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

13. Tomaštík Jaroslav, Šilhavá Alena, Muchová Hana , Třetina Vlastimil, Michalicová Noema a
Závody Alexander – žádosti o prominutí poplatku za odpady
Starosta seznámil radu s žádostmi
Usnesení č. 8/13
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění na základě žádostí Tomaštíka Jaroslava, Šilhavé Aleny, Muchové Hany, Třetiny Vlastimila,
Michalicové Noemy a Závody Alexandra schválila prominutí poplatku za odpady ve výši 500,- Kč pro rok
2011 za jejich děti a vnuka Tomaštíkovou Martinu, Šilhavou Petru, Predikanta Milana, Třetinovou Renatu,
Obermayer Radanu a Závody Reného.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. Občanské sdružení Výsluní – návrh opatřit motorová vozidla Městyse logem
Starosta předložil radě návrh OS
Usnesení č. 8/14
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje opatřit logem vozidlo Škoda Octavia po odsouhlasení grafického návrhu. Zajištěním
vypracování návrhu pověřuje Ing. Jana Lambota.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
15. Čížková Františka, Macháček Julius – žádosti o kácení dřevin
Starosta seznámil s žádostmi
Usnesení č. 8/15
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) v platném
znění vyslovila souhlas s kácením dřevin na základě žádostí a přiložených map se zákresem .
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
16. Smlouva o právu provést stavbu s p. Kasparovou
Starosta seznámil s návrhem smlouvy
Usnesení č. 8/16
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění nezaujala stanovisko a žádá o upřesnění žádosti.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
17. Konečný Jaroslav – podnět k odprodeji obecního pozemku
Starosta seznámil s tím, že p. Konečný podal ústní podnět, aby se členové rady přišli podívat na místo saméodprodávaný pozemek p. Třískovi.
Usnesení č. 8/17
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích obecní zřízení v platném
znění konstatovala, že je jí problematika dostatečně známa a prodej této části pozemku zastupitelstvu
doporučí.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
18. Různé
Ing. Lambot – vznesl dotaz na postup prací ve věci týkající se hřbitovní zdi.
Starosta - vysvětlil jakým způsobem se bude pokračovat, seznámil s tím, že oprava zdi bude stát cca 400
tis.Kč a přislíbil neprodleně natáhnout plot .
19. Diskuse
Proběhla všeobecná diskuse k osvětlení různých běžných problematik.

20. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, zasedání skončilo v 17. 00 hodin.
V Drnholci 1. 4. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 1. 4. 2011

RNDr. Kalandrová Jana
Místostarostka městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

