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

ZÁPIS
z 11. zasedání rady Městyse Drnholec
konaného dne 16. 5. 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. 00 hod.

Program:
1. Zahájení, program 11. zasedání rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Projednání návrhů na zřízení Kolumbária
5. Květinářství Eliška – nedoplatek elektřiny
6. Dohody o přičlenění honebních pozemků
7. Registrace občanského sdruţení „ Aktivní důchod v Drnholci“
8. Projednání hospodaření Základní školy a MŠ Drnholec za I. čtvrtletí 2011
9. Schválení nájemních smluv na pozemky
10. Škrabal Jaroslav a Hedvika – příprava odprodeje pozemku
11. Bejdák František – ţádost o odprodej pozemku p. č. 8858/1 v k. ú. Drnholec
12. STKO Mikulov – Smlouva o právu provést stavbu
13. Čeman Martin – Smlouva o právu provést stavbu
14. Ing. Levák – ţádost o vyjádření ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky
15. Surgeo s. r. o. Hodonín – nabídka
16. Různé
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 11/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navrţený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

-23. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů. Z jednání s Ing. Růţičkou ve věci budoucího pronájmu
nebo odprodeje části pozemku p. č. 214 vyplynulo, ţe by se řešilo aţ po výstavbě Penzionu na jejich
pozemku.
Pozemek 213- bude předmětem schvalování do pronájmu manţ. Texlovým na příštím zasedání rady(probíhá
lhůta vyvěšení záměru o pronájmu).
Usnesení č.11/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, všechny úkoly byly splněny.
4. Projednání návrhů na zřízení Kolumbária
Starosta přednesl návrh, aby v trámci výstavby části hřbitovní zdi, bylo zde zřízeno Kolumbárium s cca 15
místy pro urny s popelem a předloţil radě 3 realizační návrhy
Usnesení č 11/4
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.1zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje pořízení Kolumbária s cca 15 místy pro uloţení uren s popelem, dle vybraného návrhu č. 2
v rámci stavby zadní části hřbitovní zdi.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Květinářství Eliška – nedoplatek elektřiny
Starosta předloţil radě ţádost p. Daniely Mrenicové
Usnesení č. 11/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, projednala ţádost p. Mrenicové a uloţila starostovi projednat záleţitost s oběma nájemnicemi tak,
aby k podobným situacím jiţ nedocházelo.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Dohody o přičlenění honebních pozemků
Starosta seznámil s návrhem dohod
Usnesení č. 11/6
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, schválila Dohody o přičlenění honebních pozemků uzavřené mezi Lesy České republiky s. p. Hradec
Králové, LZ Ţidlochovice, jako drţitelem honitby a Městysem Drnholec, jako vlastníkem honebních
pozemků a to na pozemky p. č. 8707, 8718, 8666, 8668, 8646, 8650, 8600, 8601, 8584, 8597, 8563, 8583,
8486, 8517, 8722, 8723 a 8491/1 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Registrace občanského sdružení „ Aktivní důchod v Drnholci“
Starosta seznámil s registrací
Usnesení č.11/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění bere na vědomí registraci občanského sdruţení „ Aktivní důchod v Drnholci“.

-38. Projednání hospodaření Základní školy a MŠ Drnholec za I. čtvrtl. 2011
Starosta předloţil radě výkazy
Usnesení č. 11/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění, schvaluje na základě:
Přílohy č. 1 – Rozvaha
Přílohy č. 2 – Výkaz zisku a ztráty
Přílohy č. 5 – Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Přílohy č. 5 – Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Přílohy č. 5 – Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Finanční hospodaření Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvkové organizace
k datu 31. 3. 2011.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Schválení nájemních smluv na pozemky
Starosta seznámil s návrhem nájemních smluv
Usnesení č. 11/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění, schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou mezi městysem Drnholec, jako pronajímatelem a
Huškem Davidem a Ligasovou Marií na části pozemku p. č.8528 a 8530 o celkové výměře 333 m2 na dobu
neurčitou a nájemní smlouvu mezi Městysem Drnholec, jako pronajímatelem a Janakievem Davidem , jako
nájemcem na pozemek p. č. 1721/12, 1721/13 a část pozemku 1721/2 o celkové výměře 364 m2 na dobu 5ti
let.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
10.Škrabal Jaroslav a Hedvika – příprava prodeje pozemku
Starosta předloţil radě materiál
Usnesení č.11/10
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, projednala skutečnost, ţe manţ. Škrabalovi nesouhlasí s navrhovanou cenou za část pozemku p. č.
1157/1, geometrickým plánem oddělená část 1157/5 – ostatní plocha o výměře 652 m2 ve výši 52. 160,Kč. Rada se sníţením ceny vyslovila nesouhlas, z důvodu jednotného postupu platného pro všechny občany,
rada trvá na úhradě vyhotoveného geometrického plánu.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. Bejdák František – žádost o odprodej pozemku p. č. 8858/1 v k. ú. Drnholec
Starosta předloţil ţádost
Usnesení č.11/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 a § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích obecní zřízení
v platném znění, schvaluje vyvěšení záměru k odprodeji pozemku p. č. 8858/1 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

-412. STKO Mikulov – Smlouva o právu provést stavbu
Starosta předloţil návrh smlouvy
Usnesení č. 11/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení )
v platném znění schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky k hale STKO na Výsluní.
Hlasováno
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
13. Čeman Martin – Smlouva o právu provést stavbu
Starosta seznámil s návrhem smlouvy
Usnesení č. 11/13
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.32 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s Čemanem Martinem na kanalizační přípojku,
přípojku NN, přípojku vody a zpevnění nájezdu k novostavbě rodinného domu na Wolkerové ulici.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. Ing. Levák – žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky
Starosta předloţil radě ţádosti
Usnesení č. 11/14
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění vydala souhlas k realizaci stavby „ Rodinný dům „KONSTANCE“ – vodovodní přípojka a
kanalizační přípojka. Současně schválila Smlouvy o právu provést stavby.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
15. Surgeo s. r. o. Hodonín - nabídka
Starosta seznámil s nabídkou
Usnesení č. 11/15
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) v platném
znění nepřijala nabídku fi. Surgea s. r. o. Hodonín na provedení prací – digitální mapy hřbitova a vytvoření
geografického informačního systému MISYS a propojení s digitální mapou.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
16. Různé
V různém nebyly vzneseny další podněty.
17. Diskuse
Další jiţ nebyla.
18. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, zasedání skončilo v 16. 55 hodin.
V Drnholci 18. 5. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 18. 5. 2011
RNDr. Kalandrová Jana
Místostarostka městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

