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 57. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 16.09.2013 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 16:30 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. 57/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 57. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočtové opatření č. RM/8/2013
3. Peněžitý dar Městyse Drnholec – vítání občánků
4. Smlouva o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci stavby plynárenského zařízení
v lokalitě „Drnholec – U Sýpky II.etapa“
5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Mikulov o výkonu působnosti na úseku obecní policie
6. Majetkové záležitosti
a) smlouva o právu stavby na pozemku parc.č.1077/6 k.ú. Drnholec – přípojka NN
b) smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – rozšíření kab. NN – na pozemku parc.č.
133/1 k.ú. Drnholec
c) smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – úprava NN pro řadovky 421-424 – na
pozemku parc.č. 835/1 k.ú. Drnholec
7. Závěr
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Rozpočtové opatření č. RM/8/2013
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. RM/8/2013. Předmětem rozpočtového opatření je
zapojení dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na opravu vozidla Tatar CAS ve výši 120.000 Kč.
Usnesení č. 57/2:
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
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Bod 3 – Peněžitý dar Městyse Drnholec – vítání občánků
Radě byl předložen návrh na poskytnutí peněžitého daru při příležitosti vítání občánků. Jedná se o peněžitý
dar v hodnotě 1000 Kč pro každé vítané dítě – celkem se jedná o 8 dětí podle předloženého seznamu.
Usnesení č. 57/3:
Rada schvaluje poskytnutí peněžitého daru v celkové výši 8.000 Kč při příležitosti vítání občánků
městyse Drnholec podle předloženého seznamu, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Smlouva o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci stavby plynárenského
zařízení v lokalitě „Drnholec – U Sýpky II.etapa“
Radě byl předložen návrh smlouvy se společností JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno o podmínkách
napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci stavby plynárenského zařízení v lokalitě „Drnholec – U
Sýpky II. etapa“.
Usnesení č. 57/4:
Rada schvaluje uzavření předložené smlouvy o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při
realizaci stavby plynárenského zařízení v lokalitě „Drnholec – U Sýpky II. etapa“ se společností
JMP Net., s.r.o., IČ: 27689841, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Smlouva o dílo na dodávku a montáž vnitřního vybavení objektu Staré radnice
Radě byly předloženy doručené nabídky na dodávku a montáž vnitřního vybavení objektu Staré radnice.
Jedná se o vybavení sklepních prostor, kuchyňky a turistického informačního centra podle zpracovaného
architektonického návrhu.
Byly doručeny tři nabídky:
Miroslav Skoupil, Velké Bílovice – celková cena 875 515 Kč včetně DPH
Vymyslický, Mikulov – 943 285,80 Kč včetně DPH
Potrusil s.r.o., Brno – 1 076 899 Kč včetně DPH
Jako dodavatel byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.
Usnesení č. 57/5:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Miroslavem Skoupilem IČ: 621 47 757, Morávky 1403,
Velké Bílovice, na dodávku a montáž vnitřního vybavení objektu Staré radnice za celkovou cenu
875 515 Kč včetně DPH.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Mikulov
o výkonu působnosti na úseku obecní policie
Radě byl předložen návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Mikulov o výkonu působnosti na úseku obecní
policie. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude na území městyse Drnholec Městská policie Mikulov
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vykonávat v celém rozsahu úkoly obecní policie podle § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
v platném znění. Městys Drnholec bude k úhradě nákladů spojených s činností Městské policie Mikulov na
území Drnholce poskytovat Městu Mikulov příspěvek ve výši 600 Kč (včetně DPH) za každý výjezd
městské policie na území Drnholce.
Usnesení č. 57/6:
Rada schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy s Městem Mikulov o výkonu působnosti
na úseku obecní policie. Návrh veřejnoprávní smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Majetkové záležitosti
a. smlouva o právu stavby na pozemku parc.č. 1077/6 k.ú. Drnholec – přípojka NN
Radě byla předložena žádost paní Němcové Moniky, bytem Husova 236, Drnholec, o uzavření smlouvy o
právu stavby přípojky NN na pozemku parc.č. 1077/6 k.ú. Drnholec - na ulici Husova k objektu rodinného
domu č.pop. 187 – dle předloženého situačního nákresu.
Usnesení č. 57/7:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojky NN na pozemku parc.č. 1077/6
k.ú. Drnholec se stavebníkem Němcová Monika, bytem Husova 236, Drnholec. Právo provést stavbu
bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

b. smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – rozšíření kab. NN – na pozemku
parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec
Radě byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
133/1 k.ú. Drnholec se společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, pro stavbu „Drnholec – rozšíření kab. NN, Macík Petr“.
Usnesení č. 57/8:
Rada schvaluje uzavření předložené smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec se společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro stavbu „Drnholec – rozšíření kab. NN, Macík Petr“.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

c. smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – úprava NN pro řadovky 421-424 –
na pozemku parc.č. 835/1 k.ú. Drnholec
Radě byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
835/1 k.ú. Drnholec se společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, pro stavbu „Drnholec – úprava NN pro řadovky 421-424“.
Usnesení č. 57/9:
Rada schvaluje uzavření předložené smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
pozemku parc.č. 835/1 k.ú. Drnholec se společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro stavbu „Drnholec – úprava NN pro řadovky 421424“.
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Závěr:
Program schůze byl vyčerpán, příspěvky do diskuze žádné nebyly. Starosta ukončil schůzi v 17:10.

Zápis vyhotoven dne: 18.09.2013
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan v.r.
starosta

ing. Kocman Bronislav v.r.
místostarosta

Stránka 4 z 4
Zápis z 57. schůze Rady městyse Drnholec, konané dne 16.09.2013

