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 Z 51. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 27.05.2013 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 15:00 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. 51/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 51. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Uzavření provozu MŠ Dobré Pole, MŠ Drnholec, MŠ Jevišovka a MŠ Nový Přerov
3. Oznámení o důvodech vyhlášení ředitelského volna Základní a mateřské školy Drnholec, p.o.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2013/RM
5. Nařízení Městyse Drnholec č. 1/2013
6. Příprava 15. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
7. Smlouva o splátkách dlužné částky
8. Majetkové záležitosti
a) kanalizační přípojka na pozemcích parc.č. 892/1 a 1077/1 k.ú. Drnholec
b) žádost o uzavření smlouvy o právu stavby – zpevněný nájezd ke garáži na pozemku parc.č. 420/1
k.ú. Drnholec
c) pronájem části pozemku parc.č. 678 k.ú. Drnholec
9. Smlouva o dílo na dodávku a montáž vrat na požární zbrojnici
10. Různé
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Uzavření provozu MŠ Dobré Pole, MŠ Drnholec, MŠ Jevišovka a MŠ Nový Přerov
Radě byla předložena žádost Základní a mateřské školy Drnholec, p.o., o souhlas s uzavřením provozu
mateřských škol v období letních prázdnin, a to následovně: MŠ Dobré Pole a MŠ Nový Přerov v době od
01.07.2013 do 01.09.2013, MŠ Jevišovka v době od 01.07.2013 do 28.07.2013 a dále od 26.08.2013 do
01.09.2013 a MŠ Drnholec v době od 29.07.2013 do 01.09.2013.

Stránka 1 z 4
Zápis ze 51. schůze Rady městyse Drnholec, konané dne 27.05.2013

Usnesení č. 51/2:
Rada městyse schvaluje uzavření MŠ Dobré Pole a MŠ Nový Přerov v době od 01.07.2013 do
01.09.2013, MŠ Jevišovka v době od 01.07.2013 do 28.07.2013 a v době od 26.08.2013 do
01.09.2013 a MŠ Drnholec v době od 29.07.2013 do 01.09.2013.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
Bod 3 – Oznámení o důvodech vyhlášení ředitelského volna Základní a mateřské školy Drnholec
Ředitelka Základní a mateřské školy Drnholec, p.o., RNDr. Kalandrová Jana, informovala radu městyse o
vyhlášení ředitelského volna ve dnech 27.06.2013 a 28.06.2013 z důvodu plynofikace budovy základní
školy.
bez usnesení
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 3/2013/RM
Rada byla seznámena s návrhem rozpočtového opatření č.3/2013/RM. Jedná se úpravy týkající přesunu
finančních prostředků na úhradu autobusové dopravy pro soubor Jarabáček. Podrobný popis rozpočtového
opatření je uveden v materiálu, který byl předložen radě k projednání.
Usnesení č. 51/3:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č.3/2013/RM. Rozpočtové opatření tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Nařízení městyse Drnholec č. 1/2013
Radě byl předložen návrh nařízení městyse č. 1/2013, kterým se mění a doplňuje nařízení Městyse Drnholec
č.1/2006 o provozu tržiště. Předmětem změny je zákaz pochůzkového a podomního prodeje na celém území
městyse Drnholec.
Usnesení č. 51/4:
Rada schvaluje nařízení Městyse Drnholec č. 1/2013.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Příprava 15. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
Rada se zabývala přípravou 15. zasedání zastupitelstva. Toto se uskuteční dne 6.června 2013 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti požární zbrojnice.
Rada projednala návrh programu jednání a podrobněji se zabývala některými body navrženého programu.
Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrhnutého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti rady
3. Závěrečný účet Městyse Drnholec za rok 2012 a účetní závěrka ke dni 31.12.2012
4. Pořízení změny č.6 Územního plánu obce Drnholec
5. Majetkové záležitosti – prodeje pozemků
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
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Bod 7 – Smlouva o splátkách dlužné částky
Radě byl předložen návrh dohody o splátkách dlužné částky. Dlužník – Pospíšková Ludmila, bytem Na
Rozvalinách 306, Drnholec. Jedná se o dlužnou částku za nájemné ve výši 7.592 Kč. Je navrhováno uzavření
dohody o splátkách – počet splátek čtyři. Navrhované znění dohody bylo předloženo radě.
Usnesení č. 51/5:
Rada schvaluje uzavření předložené dohody o splátkách dlužné částky na nájemném a poskytnutých
službách na celkovou dlužnou částku 7.592 Kč s dlužníkem, kterým je Pospíšková Ludmila, nar.
24.03.1959, bytem Na Rozvalinách 306, Drnholec. Znění dohody tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Majetkové záležitosti
a. žádost o uzavření smlouvy o právu stavby – kanalizační přípojka na pozemcích parc.č. 892/1
1077/1 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost pana Fana Štefana, Tyršova 505, Drnholec, o uzavření smlouvy o právu stavby
pro kanalizační přípojku umístěnou na pozemcích parc.č. 892/1 a 1077/1 k.ú. Drnholec. Byl předložen
situační výkres umístění přípojky.
Usnesení č.51/6 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemcích parc.č.
892/1 a 1077/1 k.ú. Drnholec se stavebníkem Fano Štefan, Tyršova 505, Drnholec. Právo provést
stavbu bude zřízeno úplatně v případě zásahu do zpevněné místní komunikace na ulici Husova, a to
v částce 500 Kč/m2 narušeného povrchu vozovky.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

odpovídá: majetkoprávní úsek

b. žádost o uzavření smlouvy o právu stavby – zpevněný příjezd ke garáži, ulice Hrušovanská na
pozemku parc.č. 420/1 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost paní Šabatkové Ireny, bytem Hrušovanská 394, Drnholec, o uzavření smlouvy o
právu stavby pro zpevněný příjezd na pozemku parc.č. 420/1 k.ú. Drnholec ke stávající stavbě garáže, která
je umístěna na pozemku parc.č. 404 k.ú. Drnholec. Příjezd bude proveden z betonové dlažby na štěrkové
lože.
Usnesení č.51/7 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu zpevněného příjezdu ke garáži na pozemku
parc.č. 420/1 k.ú. Drnholec se stavebníkem Šabatková Irena, Hrušovanská 394, Drnholec. Právo
provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

odpovídá: majetkoprávní úsek
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c. žádost o pronájem části pozemku parc.č. 678 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost paní Štaubertové Světlany, Lidická 336, Drnholec, o pronájem části pozemku
parc.č. 678 k.ú. Drnholec. Žadatelka má již v nájmu část pozemku parc.č. 678 o výměře 214 m2, který užívá
jako zahradu a pro chov drobného hospodářského zvířectva. Zbývající část pozemku o výměře 574m2 - má
v plánu užívat jako zahradu.
Usnesení č.51/8 :
Rada schvaluje zveřejnění záměru Městyse Drnholec pronajmout část pozemku parc.č. 678 k.ú.
Drnholec o výměře 574 m2, která je vyznačena na přiloženém situačním výkrese.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 9 – smlouva o dílo na dodávku a montáž vrat na požární zbrojnici
Ve výběrovém řízení bylo osloveno pět společností. Byla doručena pouze jediná nabídka společnosti G-mont
s.r.o., IČ: 262 57 874, se sídlem Štefánikova 32, Hodonín. Nabídková cena – mimo vnitřní semafory – je
222.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 51/9:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností G – mont, s.r.o., IČ:262 57 874, se sídlem
Štefánikova 32, Hodonín na dodávku a montáž garážových vrat na Hasičské zbrojnici za nabídkovou
cenu 222.000 Kč bez DPH.
Bod 10 – Různé
a) informace – architektonický návrh interiéru Turistického informačního centra
Radě byl předložen architektonický návrh interiéru Turistického informačního centra v objektu Staré radnice.
Proběhla diskuse ohledně navrhovaného nábytku s tím, že bude zvážena možnost návrhu vyššího recepčního
pultu a nábytku v rustikálním stylu.

Bod 11 - Závěr:
Schválený program byl vyčerpán, příspěvky do diskuze žádné nebyly. Starosta ukončil schůzi v 15:55.

Zápis vyhotoven dne: 28.05.2013
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

ing. Kocman Bronislav
místostarosta
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