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 56. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 26.08.2013 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. 56/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 56. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočtové opatření č. RM/7/2013
3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 30.06.2013
4. Žádost TJ Dynamo Drnholec o poskytnutí dotace
5. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
6. Příprava 16. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
7. Majetkové záležitosti
a) smlouva o právu stavby na pozemku parc.č. 2092/10 k.ú. Drnholec – ohrada pro koně a přístřešek
pro volné ustájení koní
b) smlouva o právu stavby na pozemku parc.č. 1643/228 k.ú. Drnholec – oplocení
c) záměr prodeje části pozemku parc.č. 844/1 k.ú. Drnholec
8. Smlouva o dílo – zavedení systému ISNO
9. Smlouva o dílo – zakázka „Drnholec, chodník – ulice Tovární“
10. Smlouva o dílo - zakázka „Stavební úpravy části budovy na ordinaci praktického lékaře“
11. Různé
a) dodávka a montáž vybavení interiéru Staré radnice
b) pokuta za nedovolené vypouštění odpadních vod
12. Závěr
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 2 – Rozpočtové opatření č. RM/7/2013
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. RM/7/2013. Předmětem rozpočtového opatření je
zapojení dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění akceschopnosti JSDH ve výši 100.000 Kč.
Usnesení č. 56/2:
Rada schvaluje rozpočtové opatřená č. RM/7/2013. Rozpočtové opatření tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec ke dni 30.06.2013
Radě byla předložena účetní závěrka Základní a mateřské školy Drnholec, p.o., sestavená ke dni 30.6.2013.
S předloženým materiálem podrobně seznámila RNDr. Kalandrová. Výsledek hospodaření za první pololetí
roku 2013: hlavní činnost +66.793 Kč, hospodářská činnost +178.522 Kč.
Usnesení č. 56/3:
Rada schvaluje předloženou účetní závěrku Základní a mateřské školy Drnholec, p.o., IČ:282790, se
sídlem Svatoplukova 277/2, Drnholec, sestavenou ke dni 30.06.2013. Účetní závěrka tvoří přílohu
tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Žádost TJ Dynamo Drnholec o poskytnutí dotací
Radě byly předloženy žádosti TJ Dynamo Drnholec, Vrchlického 412, Drnholec, o poskytnutí dotací na
záchytné sítě na fotbalovém hřišti v celkové výši 40.704 Kč.
Prostředky schválené v rozpočtu Městyse Drnholec na poskytnutí dotací pro rok 2013 byly již vyčerpány a
z toho důvodu nelze žádosti vyhovět. Svou žádost může TJ Dynamo Drnholec podat znovu poté, co bude
Městysem Drnholec vyhlášeno přijímání žádostí o poskytnutí dotací na rok 2014.
Usnesení č. 56/4:
Rada neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Drnholec pro rok 2013 sdružení TJ Dynamo
Drnholec, Vrchlického 412, Drnholec na pořízení záchytných sítí.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Radě byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
opravu Tatry CAS 32-T 815 ve výši 120.000 Kč.
Usnesení č. 56/5:
Rada schvaluje uzavření předložené smlouvy s Jihomoravským krajem o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 120.000 Kč na opravu Tatry CAS 32-T 815. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu
tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 6 – Příprava 16. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
Rada se zabývala přípravou 16. zasedání zastupitelstva. Zasedání se uskuteční dne 5. září 2013 v 18:00 hod
v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice.
Rada schválila návrh programu jednání:
1. Zahájení, schválení navrhnutého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místních
poplatcích
5. Plán financování obnovy kanalizací Městyse Drnholec
6. Pořízení změny č. 6 územního plánu obce Drnholec
7. Priority investičních a neinvestičních akcí Městyse Drnholec na rok 2014 a následující
8. Majetkové záležitosti – prodeje pozemků
8.1. prodej části pozemku parc.č. 790/1 k.ú. Drnholec
8.2. prodej části pozemku parc.č. 391/4 k.ú. Drnholec
8.3. prodej pozemku parc.č. 8615 k.ú. Drnholec
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Rada se zabývala jednotlivými body navrhovaného programu jednání a přípravou podkladů pro jednání.
bez usnesení

Bod 7 – Majetkové záležitosti
a. smlouva o právu stavby na pozemku parc.č. 2092/10 k.ú. Drnholec – ohrada pro koně a
přístřešek pro volné ustájení koní
Radě byla předložena žádost pana Františka Kadlečíka, bytem Dyjská 78/31, Drnholec, o uzavření smlouvy
o právu zřídit stavbu ohrady pro koně a otevřeného přístřešku pro volné ustájení koní na pozemku parc.č.
2092/10 k.ú. Drnholec. Pozemek je ve vlastnictví Městyse Drnholec, žadatel má na část pozemku uzavřenu
nájemní smlouvu.
Usnesení č. 56/6:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu ohrady pro koně a přístřešku pro volné
ustájení koní na pozemku parc.č. 2092/10 k.ú. Drnholec se stavebníkem Františkem Kadlečíkem,
bytem Dyjská 78/31, Drnholec. Stavby budou provedeny jako stavby dočasné s tím, že po ukončení
nájemního vztahu budou na náklady stavebníka z pozemku odstraněny. Právo provést stavbu bude
zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

b. smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1643/228 k.ú. Drnholec – oplocení
Radě byla předložena žádost pana Jiřího Macíka, bytem Havlíčkova 504, Drnholec, o uzavření smlouvy o
právu stavby lehkého drátěného oplocení na pozemku parc.č. 1643/228 k.ú. Drnholec. Pozemek je ve
vlastnictví Městyse Drnholec, žadatel má na část pozemku uzavřenu nájemní smlouvu.
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Usnesení č. 56/7:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu drátěného oplocení na pozemku parc.č.
1643/228 k.ú. Drnholec se stavebníkem Jiřím Macíkem, bytem Havlíčkova 504, Drnholec. Stavba
bude provedena jako stavba dočasná s tím, že po ukončení nájemního vztahu bude na náklady
stavebníka z pozemku odstraněna. Právo provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

c. žádost o prodej části pozemku parc.č. 844/1 k.ú. Drnholec
Rada se zabývala záměrem prodeje části pozemku parc.č. 844/1 k.ú. Drnholec. Jedná se o část pozemku mezi
dětským hřištěm a stávajícím rodinným domem č.pop. 216 na ulici Brněnská. Rada projednala záměr dle
předloženého situačního výkresu. Část pozemku je pro městys nezbytná, jelikož slouží jako přístup na dětské
hřiště. Zbývající žlutě označená část je zbytná a lze ji nabídnout k prodeji.
Usnesení č.56/8 :
Rada schvaluje zveřejnění záměru Městyse Drnholec prodat část pozemku parc.č. 844/1 k.ú.
Drnholec o výměře cca 50 m2, která je vyznačena na přiloženém situačním výkrese.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Smlouva o dílo – zavedení a provoz ISNO
Radě byl předložen návrh smlouvy o dílo se společností STKO spol. s r.o., IČ: 185 10 957, se sídlem
Brněnská 65, Mikulov, na zajištění a provoz Inteligentního systému nakládání s odpady (ISNO).
Usnesení č. 56/9:
Rada schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo se společností STKO spol. s r.o., IČ: 185 10 957,
se sídlem Brněnská 65, Mikulov, na zajištění a provoz Inteligentního systému nakládání s odpady
(ISNO). Schválené znění smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 9 – Smlouva o dílo – Drnholec, chodník – ulice Tovární
Radě byly předloženy doručené nabídky na dodávku stavby „Drnholec, chodník ulice Tovární“. Byly
doručeny dvě nabídky:
Markusberg, spol. s r.o., IČ:277 11 139, sídlem F.Čejky 427, Frýdek Místek – nabídková cena 348.728,06
Kč vřetně DPH
Josef Krejčí, IČ: 124 46 548, nám. Svobody 51/31, Drnholec – nabídková cena 281.295 Kč včetně DPH
Jako dodavatel byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.
Usnesení č. 56/10:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Josefem Krejčím, IČ:124 46 548, nám. Svobody 51/31,
Drnholec, na dodávku stavby „Drnholec, chodník – ulice Tovární“ za celkovou cenu 281.295 Kč
včetně DPH.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 10 – Smlouva o dílo – stavební úpravy části budovy na ordinaci praktického lékaře
Radě byla předložena doručená nabídka na dodávku stavby „Stavební úpravy části budovy na ordinaci
praktického lékaře“ . Byli osloveni tři dodavatelé, doručena byla jediná nabídka:
Bronislav Plachý, IČ: 66618801, Zámečnická 222/23, Drnholec - nabídková cena 436.000 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 56/11:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Bronislavem Plachým, IČ: 66618801, Zámečnická 222/23,
Drnholec, na dodávku stavby „Stavební úpravy části budovy na ordinaci praktického lékaře“ za
celkovou cenu 436.000 Kč včetně DPH.
Hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Různé
a) dodávka a montáž vybavení interiéru Staré radnice
Starosta informoval radu o předložených nabídkách na dodávku a montáž vybavení interiéru Staré radnice –
sklepní prostory, informační centrum. Předložené nabídky vykazují vážné nedostatky a uchazeči budou
vyzváni k doplnění nabídek.
bez usnesení
b) pokuta za nedovolené vypouštění odpadních vod
Rada byla informována o rozhodnutí České inspekce životního prostředí o udělení sankce Městysi Drnholec
za nedovolené vypouštění odpadních vod v období měsíce prosince 2012. Sankce byla udělena ve výši 80 tis.
Kč. Toto bylo způsobeno technickými problémy na ČOV a zvýšenou hladinou vodního toku, do kterého je
zaústěn odvod z ČOV a přepad z dešťového oddělovače. Situace na ČOV je již stabilizována. Čištění
vodního toku přislíbil správce vodního toku – Lesy ČR – provést v jarních měsících příštího roku.
bez usnesení
12. Závěr:
Program schůze byl vyčerpán, příspěvky do diskuze žádné nebyly. Starosta ukončil schůzi v 17:15.

Zápis vyhotoven dne: 28.08.2013
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

ing. Kocman Bronislav
místostarosta
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