MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC Č.31
KONANÉ DNE 28.05.2012 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan
Zápis: Viceníková Lenka
Doba jednání: 16:00 – 16:45
Program:
1. Technický bod - zahájení, schválení zapisovatele, schválení programu jednání
2. Organizační řád Úřadu městyse Drnholec
3. Majetkové záležitosti
4. Omezení provozu v Mateřských školách v době letních prázdnin
5. Informace a různé
6. Závěr
Ad 1 - Technický bod - zahájení, schválení zapisovatele, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání, přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost všech členů rady. Zapisovatelkou
jmenoval Viceníkovou Lenku. Dále konstatoval, že zápis z předchozího jednání rady byl ověřen, námitky k němu
nebyly vzneseny a lze do něho nahlédnout v kanceláři Úřadu městyse Drnholec.
Starosta předložil radě návrh programu jednání a vyzval přítomné členy rady k jeho doplnění. Návrh na doplnění
nebyl vznesen.
Usnesení č. 31/1:
Rada městyse Drnholec schvaluje předložený návrh programu jednání.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

schváleno

Ad 2 – Organizační řád Úřadu městyse Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem Organizačního řádu Úřadu městyse Drnholec. Na úřadu byly zřízeny úseky
ekonomický a finanční, správní a administrativní, majetkoprávní, matriky a administrativní a úsek stavební. Jednotlivé
činnosti byly nově rozděleny mezi tyto úseky. Celkový počet zaměstnanců úřadu byl stanoven na 5 pracovníků
s plným úvazkem – tedy je zachován současný stav.
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Usnesení č.31/2 :
Rada městyse schvaluje Organizační řád Úřadu městyse Drnholec s účinností od 1.6.2012. Současně
stanovuje počet zaměstnanců zařazených do úřadu na 5 s plným pracovním úvazkem.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Termín: neprodleně Odpovídá: starosta

Zdržel se: 0

schváleno

Ad 3 – Majetkové záležitosti
Byl předložen návrh na uzavření smlouvy o právu stavby na základě žádosti pana Zámečníka Stanislava, nar.:
17.12.1954, bytem Husova 489/31, Drnholec. Jedná se o stavbu kanalizační přípojky k rodinnému domu č.pop. 259 na
ulici Husova s napojením na veřejnou kanalizační síť.
Usnesení č.31/3 :
Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy o právu stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu č.pop. 259
na ulici Husova s žadatelem – Zámečník Stanislav, nar.: 17.12.1954, bytem Husova 489/31, Drnholec – dle
předloženého návrhu. Právo provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování
Pro: 5
Termín: do 15.6.2012

Proti: 0
Odpovídá: Viceníková Lenka

Zdržel se: 0

schváleno

Ad 4 – Omezení provozu Mateřských škol v Drnholci, Dobrém Poli, Novém Přerově a Jevišovce
RNDr. Kalandrová Jana předložila návrh na omezení provozu v mateřských školách v období letošních letních
prázdnin z úsporných důvodů a z důvodů čerpání dovolené. Na základě loňských zkušeností s malou obsazeností MŠ
v těchto obcích a po konzultaci s představiteli obcí je navrhováno: uzavření MŠ Dobré Pole a MŠ Nový Přerov v době
od 2. 7. do 31. 8. (včetně) 2012, MŠ Drnholec v době od 2. 7. do 27. 7. (včetně) 2012 a dále v období od 27. 8. do 31.
8. (včetně) 2012, MŠ Jevišovka v době od 2. 7. do 4. 7. (včetně) 2012 a dále v období od 30. 7. do 31. 8. (včetně)
2012, a dále je navrhován prázdninový provoz v MŠ Jevišovka v období od 9. 7. do 27. 7. (včetně) 2012 a v MŠ
Drnholec v období od 30. 7. do 24. 8. (včetně) 2012.
Usnesení č.31/4 :
Rada městyse schvaluje:
 uzavření MŠ Dobré Pole a MŠ Nový Přerov v době od 2. 7. do 31. 8. (včetně) 2012, MŠ Drnholec
v době od 2. 7. do 27. 7. (včetně) 2012 a dále v období od 27. 8. do 31. 8. (včetně) 2012, MŠ
Jevišovka v době od 2. 7. do 4. 7. (včetně) 2012 a dále v období od 30. 7. do 31. 8. (včetně) 2012,
 prázdninový provoz v MŠ Jevišovka v období od 9. 7. do 27. 7. (včetně) 2012 a v MŠ Drnholec
v období od 30. 7. do 24. 8. (včetně) 2012
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

schváleno

Ad 5 – Informace a různé
5.1 Starosta informoval o průběhu dokončovacích prací na objektu historické radnice. Seznámil členy rady s návrhem
konečné úpravy povrchů vnitřních dveří v objektu – provedení fládrování povrchu dveří - s předběžným odhadem
ceny těchto prací. Po diskuzi v této věci bylo dohodnuto, že se starosta pokusí ve spolupráci s pracovníkem
ochrany památkové péče MěÚ Mikulov a dodavatelem stavby dohodnout jiný způsob konečné povrchové úpravy
vnitřních dveří a o výsledku bude členy rady informovat.
bez usnesení
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5.2 Členové rady byli informováni o nabídce Evropské policejní asociace na možnost umístění inzerátu
v připravované publikaci pro děti – omalovánky – s nejnižší cenou za inzerci 6.490,-Kč – plocha 60x60mm. Rada
neprojevila zájem.
bez usnesení
5.3 Rada byla informována o probíhajícím správním řízení, které je vedeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje,
odborem dopravy ve věci udělení licence společnosti SEBUS s.r.o. pro novou linku Drnholec – Dolní Dunajovice
– Mikulov. K této věci nabyly vzneseny žádné připomínky. V tomto smyslu bude zasláno vyjádření Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy.
bez usnesení
Odpovídá: Viceníková Lenka
Termín: do 10.7.2012
5.4 Rada byla informována o záměru změny právní subjektivity nájemce nebytového prostoru ordinace praktického
lékaře MUDr. Martina Pavelky. Celá věc bude řešena majetkoprávním úsekem.
bez usnesení
Odpovídá: Viceníková Lenka

Termín: dle předložených žádostí a potřebných podkladů

Ad 6 Závěr:
Schválený program byl vyčerpán, příspěvky do diskuze žádné nebyly. Starosta ukončil jednání v 16:45.

Zápis vyhotoven dne: 30.05.2012
Zapsala: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta městyse Drnholec

Ing. Kocman Bronislav
místostarosta městyse Drnholec
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