MĚSTYS 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

ZÁPIS ZE 48. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 22.04.2013 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan
bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání v 16:00 a přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost všech členů rady. 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. 48/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 48. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Žádost o zrušení části chodníku ulice Tovární u č. pop. 179
3. Žádost o poskytnutí dotace na sportovní činnost
4. Žádost o vybudování parkoviště na ulici Hrušovanská – bytové domy č. pop. 558 a 559
5. Majetkové záležitost
a) žádost o stavební místo na garáž – část pozemku parc.č. 424/1 na ulici Hrušovanská
b) žádost o prodej části pozemku parc.č. 835/80 k.ú. Drnholec
c) žádost o prodej pozemku parc.č. 1095/2 k.ú. Drnholec
d) žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojky NN na pozemku parc.č. 571/10 a 2091/15 k.ú.
Drnholec
6. Rozpočtové opatření č.2/2013/RM
7. Mandátní smlouva na zadávací řízení pro akci „Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“
8. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace víceúčelového hřiště při ZŠ a MŠ Drnholec
9. Architektonický návrh interiéru obřadní síně
10. Různé
a) Projektová dokumentace na rozšíření VO ulice Husova – Výsluní
b) Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
c) Podpora dětskému folklórnímu kroužku Jarabáček
11. Závěr
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 2 – Žádost o zrušení části chodníku na ulici Tovární u č.pop. 179
Radě byla předložena žádost, kterou podala paní Vítězslava Shonová, bytem Štefáčkova 1, Brno, o zrušení části
chodníku na ulici Tovární před domem č. pop.179.
V současné době probíhá projektová příprava stavby chodníku na ulici Tovární v okolí hasičské zbrojnice. Řešení
prostoru v okolí domu č. pop. 179 již bylo konzultováno s projektantem, bude navrhnuto komplexní řešení celé
lokality a poté rada rozhodne.
bez usnesení
Bod 3 – Žádost o poskytnutí dotace na sportovní činnost
Radě byla předložena žádost občanského sdružení Thai box Drnholec, IČ:01352164, U Sýpky 617, Drnholec, o
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na činnost sdružení. Jedná se o nově vzniklé občanské sdružení, jehož hlavním
posláním je organizování činnosti v oblasti sportu.
Radě byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Drnholec.
Usnesení č. 48/2:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Drnholec pro rok 2013 občanskému
sdružení Thai box Drnholec, IČ:01352164, U Sýpky 617, Drnholec ve výši 10.000 Kč.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Žádost o vybudování parkoviště na ulici Hrušovanská u bytového domu č.pop. 558
Radě byla předložena žádost pana Bejdáka Vojtěcha, bytem Hrušovanská č. pop. 558, Drnholec o vybudování
parkoviště pro osobní automobily na ulici Hrušovanská u bytového domu č. pop. 558.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 není plánováno finanční krytí na tuto akci. Bude prověřena situace ohledně
parkování v této lokalitě a v případě potřeby bude komplexní návrh řešení posuzován při sestavování rozpočtu na rok
2014.
bez usnesení
Bod 5 – Majetkové záležitosti
a. žádost o stavební místo na garáž
Radě byla předložena žádost paní Chytilové Martiny, bytem Hrušovanská 558, Drnholec, o stavební místo na garáž.
Podle přiloženého situačního nákresu má zájem umístit garáž v okolí bytového domu č. pop. 558. Městys Drnholec
v této lokalitě vlastní pouze pozemky parc.č. 424/1 a 420/1. Na těchto pozemcích nejsou vyčleněny plochy pro stavbu
garáží a v současné době nemá Městys Drnholec k dispozici žádné místo určené ke stavbě garáže, které by mohl
nabídnout k prodeji.
bez usnesení
b. záměr prodeje části pozemku parc.č. 835/80 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost paní Sýkorové Pavly, bytem Kožešnická č. pop. 213, Drnholec, o prodej části pozemku
parc.č. 835/80 k.ú. Drnholec dle situačního výkresu. Jedná se o část pozemku, který žadatelka užívá a sousedí
s rodinným domem, který je ve vlastnictví žadatelky.
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Usnesení č.48/3 :
Rada schvaluje zveřejnění záměru Městyse Drnholec prodat část pozemku parc.č. 835/80 k.ú. Drnholec, která je
vyznačena na přiloženém situačním výkres, o výměře cca 66 m2.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

c. záměr prodeje pozemku parc.č. 1095/2 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost paní Pospíšilové Evy, bytem Havlíčkova 420, Drnholec, o prodej pozemku parc.č.
1095/2 k.ú. Drnholec o výměře 77m2. Jedná se o pozemek, který žadatelka užívá a který navazuje na pozemek parc.č.
1095/1, který je ve vlastnictví žadatelky.
Usnesení č.48/4 :
Rada schvaluje zveřejnění záměru Městyse Drnholec prodat pozemek parc.č. 1095/2 k.ú. Drnholec o výměře 77m2.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

d. smlouva o právu provést stavbu přípojky NN na pozemcích parc.č. 571/10 a 2091/15 k.ú. Drnholec
Radě byla předložená žádost společnosti APEX-HD Drnholec s.r.o., IČ: 25578707, se sídlem Dolní Dvůr 365,
Drnholec, o uzavření smlouvy o právu provést stavbu zemní kabelové přípojky NN na pozemcích parc.č. 571/10 a
2091/15 k.ú. Drnholec. Byl předložen situační výkres s návrhem trasy vedení přípojky NN.
Usnesení č.48/5 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojky NN na pozemcích parc.č. 571/10 a 2091/15 k.ú.
Drnholec se stavebníkem společností APEX-HD Drnholec s.r.o., IČ: 25578707, se sídlem Dolní Dvůr 365, Drnholec.
Právo provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

odpovídá: majetkoprávní úsek
Bod 6 – Rozpočtové opatření č. 2/2013/RM
Rada byla seznámena s návrhem rozpočtového opatření č.2/2013/RM. Jedná se úpravy týkající se zvýšení na straně
příjmů – příjmy z výherních hracích přístrojů, na straně výdajů zapojení převodů finančních prostředků do Fondu
pracovníků a odvod do DSO Mikulovsko (propagace). Podrobný popis rozpočtového opatření je uveden v materiálu,
který byl předložen radě k projednání.
Usnesení č. 48/6:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č.2/2013/RM. Rozpočtové opatření tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 7 – Mandátní smlouva na zadávací řízení pro akci „Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“
Starosta seznámil radu s materiálem a předložil návrh mandátní smlouvy se společností VIOLETTE s.r.o.,
IČ:29242126, se sídlem Tovární 1197/42a, Olomouc. Jedná se o mandátní smlouvu na zadávací řízení pro akci
„Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“ s cenou za organizační zajištění celého průběhu veřejné zakázky
50.000 Kč bez DPH.
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Usnesení č. 48/7:
Rada schvaluje uzavření předložené mandátní smlouvy se společností VIOLETTE, s.r.o., IČ:29242126, se sídlem
Tovární 1197/42a, Olomouc, na zajištění a provedení zadávacího řízení pro akci „Založení biocenter a prvků ÚSES
v k.ú. Drnholec“ za dohodnutou konečnou cenu 50.000 Kč bez DPH. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 8 – Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na víceúčelového hřiště při ZŠ a MŠ Drnholec
Radě byla předložena cenová nabídka Ing. Milana Strachoně, IČ: 76647951, sídlo Brno-Židenice, Krásného 1502/73,
na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení pro stavbu víceúčelového hřiště při ZŠ a MŠ
Drnholec. Celková nabídková cena je 98.010 Kč včetně DPH – projektová dokumentace a zajištění stavebního
povolení.
Usnesení č. 48/8:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo za zhotovení projektové dokumentace pro stavbu víceúčelového hřiště při ZŠ
a MŠ Drnholec s ing. Milanem Strachoněm, IČ: 76647951, sídlo Brno-Židenice, Krásného 1502/73, za nabídkovou
cenu 88.330 Kč včetně DPH dle předložené nabídky.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 9 – Architektonický návrh interiéru obřadní síně
Radě byl předložen architektonický návrh řešení a vybavení interiéru obřadní síně v objektu staré radnice.
Usnesení č. 48/9:
Rada schvaluje předložený návrh řešení interiéru obřadní síně v objektu staré radnice zpracovaný Ing.arch. Hanou
Hrubešovou.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 10 – Různé
Projektová dokumentace veřejného osvětlení ulice Husova – Výsluní
Na základě usnesení zastupitelstva byla zpracována projektová dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení mezi
ulicemi Husova – Výsluní. Dokumentace bude předložena zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.
Zákaz pochůzkového a podomního prodeje
Rada se na základě množících se podmětů občanů zabývala možností zákazu pochůzkového a podomního prodeje.
Tento prodej je možné na území obce zakázat, a to nařízením obce v rámci tržního řádu.
Rada uložila majetkoprávnímu úseku zpracovat návrh změny tržního řádu a do změny zapracovat zákaz podomního a
pochůzkového prodeje na území obce Drnholec a tento návrh předložit radě k rozhodnutí.
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Podpora dětskému folklórnímu kroužku Jarabáček
Dětský folklórní kroužek Jarabáček, jako vítěz oblastního kola přehlídky dětských národopisných souborů, postoupil
do krajského kola soutěže, které se uskuteční 28. dubna ve Strážnici. Rada rozhodla, že městys Drnholec uhradí
veškeré náklady na dopravu členů kroužku na krajské kolo soutěže.

Usnesení č. 48/10:
Rada schvaluje uhrazení nákladů souvisejících s dopravou členů kroužku Jarabáček na krajské kolo přehlídky do
Strážnice.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 11 - Závěr:
Schválený program byl vyčerpán, příspěvky do diskuze žádné nebyly. Starosta ukončil schůzi v 17:00.

Zápis vyhotoven dne: 23.04.2013
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

ing. Kocman Bronislav
místostarosta
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