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

ZÁPIS
z 10. zasedání rady Městyse Drnholec
konané dne 2. 5. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana , Bejdák Karel, Ing. Lambot Jan, Ing. Kocman Bronislav
Omluveni: 0
Hosté: 0
Zapisovatelka : Kaňkovská Anna
Zasedání zahájeno : 16. 05 hod.

Program:
1. Zahájení, program 10. zasedání rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Projekt revitalizace zeleně v Drnholci
5. Příprava výběrového řízení na opravu místní komunikace na Stavební ulici
6. Matoušek Jan a Matoušková Kateřina – Smlouva o právu provést stavbu
7. Štyks Miroslav – Smlouva o právu provést stavbu
8. Grega Antonín a Miroslava – Smlouva o právu provést stavbu
9. Justová Marie – žádost o pronájem obecního bytu
10. Huserková Jana – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
11. Český zahrádkářský svaz, ZO Drnholec – žádost o prominutí poplatku ze vstupného
12. Texl Jaroslav a Milada – žádost o pronájem pozemku p. č. 213 v k. ú. Drnholec
13. Modelářský klub – žádost o pronájem části pozemku p. č. 8303 v k. ú. Drnholec
14. Stopková Drahomíra – žádost o pronájem pozemku p. č. 2077/1 v k. ú. Drnholec
15. Danielová Věra – Smlouva o právu provést stavbu
16. P.K. Elektro Brno – žádost o vyjádření ke stavbě
17. Český varhanní festival o. s. Mšec – nabídka varhanního koncertu
18. Zplnomocnění Ing. Kocmana na Valnou hromadu Honebního společenstva
19. Nabídka fi. Mi2 Ratíškovice – sáčky na psí exkrementy
20. Příprava dalšího zasedání zastupitelstva
21. Různé
22. Diskuse
23. 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 10/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navržený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

-23. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.10/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, všechny úkoly byly splněny.
4. Projekt revitalizace zeleně v Drnholci
Starosta seznámil radu s projektem
Usnesení č 10/4
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.1zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje přípravu revitalizace zeleně v Drnholci. Byl zpracován projekt, který rada projednala.
Celková hodnota díla by měla činit cca 720 tis. Kč vč. DPH, měla by být 15 % spoluúčast. Rada schválila
objednat u fi AQE Brno zpracování žádosti o dotaci za cca 50 tis. Kč bez DPH. Smlouva o dílo s AQE
bude předložena ke schválení radě.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Příprava výběrového řízení na opravu místní komunikace na Stavební ulice v Drnholci
Starosta předložil radě návrh na přípravu výběrového řízení pro výše uvedenou stavbu
Usnesení č. 10/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku ( fin. náklad cca 1, 5 mil. Kč) malého rozsahu,
schvaluje uskutečnit výběrové řízení a schvaluje vyzvat k podání nabídky fi. Colas CZ a.s., Strabag a. s.,
VHS Břeclav s. r. o. a Markusberg s. r. o. Miroslav.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Matoušek Jan a Matoušková Kateřina – Smlouva o právu provést stavbu
Starosta seznámil s návrhem smlouvy
Usnesení č. 10/6
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, schválila Smlouvu o právu provést stavbu s manž. Matouškovými na uložení inž. sítí na obecních
pozemcích pro výstavbu R.D..
Hlasováno:
Pro: 5
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Štyks Miroslav - Smlouva o právu provést stavbu
Starosta seznámil s návrhem smlouvy
Usnesení č.10/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu se Štyksem Miroslavem na kanalizační přípojku k domu na
ul. Dyjské.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Grega Antonín a Miroslava – Smlouva o právu provést stavbu
Starosta předložil radě návrh smlouvy
Usnesení č. 9/8
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 stavbu s Gregou Antonínem a Miroslavou na kanalizační přípojku
na obecním pozemku na ul. Dyjské v Drnholci.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

-39. Justová Marie – žádost o pronájem obecního bytu
Starosta seznámil s žádostí
Usnesení č. 10/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění, schvaluje zařadit žadatelku do seznamu uchazečů o byt.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Huserková Jana – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Starosta předložil radě žádost
Usnesení č.10/10
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 s Huserkovou Janou na další dva roky.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. Český zahrádkářský svaz, ZO Drnholec – žádost o prominutí poplatku ze vstupného
Starosta seznámil s žádostí
Usnesení č.10/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích obecní zřízení v platném
znění, schvaluje prominutí poplatku ze vstupného z akce „Místní výstava vín“, pořádané ČZS ZO
Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Texl Jaroslav a Milada – žádost o pronájem pozemku p. č. 213 v k. ú. Drnholec
Starosta seznámil radu s žádostí
Usnesení č. 10/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení )
v platném znění odkládá rozhodnutí až do doby ujasnění předchozí žádosti ze strany manž. Růžičkových.
Hlasováno
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
13. Modelářský klub – žádost o pronájem části pozemku p. č. 8303 v Drnholci
Starosta seznámil s žádostí
Usnesení č. 10/13
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění vzhledem k tomu, že celý tento pozemek byl již pronajat fi. Apex Drnholec, bude s touto
firmou jednáno o případném uvolnění této části pozemku a zpráva předložena dalšímu zasedání rady.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. Stopková Drahomíra – žádost o pronájem pozemku p. č. 2077/1 v k. ú. Drnholec
Starosta předložil radě žádost
Usnesení č. 10/14
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu tohoto pozemku.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

-415. Danielová Věra – Smlouva o právu provést stavbu
Starosta seznámil se smlouvou
Usnesení č. 9/15
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 s Danielovou Věrou na přípojku plynu a kanalizační
přípojku k domu čp. 193 na obecním pozemku p. č. 1077/6 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
16. P.K. Elekro Brno – žádost o vyjádření ke stavbě
Starosta seznámil s žádostí o vyjádření
Usnesení č. 10/16
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje vydat souhlas k projektu stavby „ Drnholec, roz. kab. NN, Ráža, Zimmermann“ pro územní
řízení a stavební povolení.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
17. Český varhanní festival o. s. Mšec – nabídka varhanního koncertu
Starosta seznámil s nabídkou
Usnesení č.10/17
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích obecní zřízení v platném
znění schvaluje varhanní koncert za podmínek daných nabídkou, uskutečnit. Stanovení termínu a další
organizační záležitosti zajistí starosta.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
18. Zplnomocnění Ing. Kocmana na Valnou hromadu Honebního společenstva Drnholec
Starosta seznámil s předloženým materiálem
Usnesení č. 10/18
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje zplnomocnit člena rady Ing. Bronislava Kocmana, k účasti a hájení potřeb a zájmů Městyse
Drnholec, na Valné hromadě Honebního společenstva Drnholec konané dne 18. 5. 2011.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
19. Nabídka fi. Mi2 Ratíškovice – sáčky na psí exkrementy
Starosta seznámil radu s nabídkou
Usnesení č.10/19
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění nabídku nepřijala.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
20. Příprava dalšího zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil s materiály
Usnesení č.10/20
Rada městyse Drnholec se v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích obecní zřízení v platném
znění zabývala přípravou dalšího zasedání zastupitelstva . Zastupitelstvo by se mělo uskutečnit 23. 6. 2011
v 18. 00 hodin již pravděpodobně v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec. S programem- schválení
Závěrečného účtu Městyse Drnholec za rok 2010, schválení Rozpočtového výhledu na rok 2012 a 2013,
Rozpočtové opatření atd..
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

-521. Různé
V různém nebyly vzneseny další podněty.
24. Diskuse
Další již nebyla.
25. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, zasedání skončilo v 16. 55 hodin.
V Drnholci 5. 5. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 5. 5. 2011

RNDr. Kalandrová Jana
Místostarostka městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

