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 62. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 16.12.2013 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav
Omluveni: Ing. Lambot Jan
bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání v 16:00 a přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny
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. 62/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 62. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočtové opatření
3. Smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti jednotky SDH v roce 2013
a) Smlouva o poskytnutí dotace – zabezpečení akceschopnosti SDH ve výši 40.726 Kč
b) Smlouva o poskytnutí dotace – zabezpečení akceschopnosti SDH ve výši 21.000 Kč
c) Smlouva o poskytnutí dotace – zabezpečení akceschopnosti SDH ve výši 169.000 Kč
4. Vzdání se práva a prominutí pohledávek
5. Majetkové záležitosti
a) smlouva o právu stavby – přípojky IS k novostavbě RD na ulici Dyjská na pozemcích parc.č. 51,
8612 a 9018 k.ú. Drnholec
b) smlouva o právu stavby – přípojky IS k novostavbě RD na ulici Wolkerova na pozemku parc.č.
1715/1 k.ú. Drnholec
c) smlouva o právu stavby – přípojky IS novostavba RD ulice Lidická na pozemku parc.č. 570/1 k.ú.
Drnholec
d) smlouva o právu stavby – oplocení ulice Wolkerova na pozemku parc.č. 219/1 k.ú. Drnholec
6. Návrh smlouvy o právní pomoci
7. Diskuse
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 2 – Rozpočtové opatření č. RM/13/2013
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 13/2013. Rozpočtové opatření obsahuje na straně příjmů
přidělenou dataci na zajištění akceschopnosti JSDH ve výši 61.800 Kč a změny ve výdajích související
s pořízením DDHM a projektovou dokumentací na IS U Sýpky II.etapa.
Usnesení č. 62/2:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RM/13/2013. Rozpočtové opatření tvoří přílohu tohoto
usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti jednotky SDH v roce 2013
Radě byly předloženy smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění
akceschopnosti jednotky SDH v roce 2013.
a) Smlouva č. 22147/13/OKH na poskytnutí dotace ve výši 40.726 Kč na krytí výdajů na
odbornou přípravu a výdajů na uskutečněný zásah JSDH mimo územní obvod obce
Usnesení č. 62/3:
Rada schvaluje uzavření smlouvy označené číslem 22147/13/OKH s Jihomoravským krajem o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce na rok 2013 ve výši 40.726 Kč. Znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

b) Smlouva č. 22064/13/OKH na poskytnutí dotace ve výši 21.000 Kč na krytí výdajů na
neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany,
příprava na technické prohlídky techniky, revize věcných prostředků a neinvestiční věcné
vybavení jednotky
Usnesení č. 62/4:
Rada schvaluje uzavření smlouvy označené číslem 22064/13/OKH s Jihomoravským krajem o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce kategorie JPO II na rok 2013 ve výši 21.000 Kč. Znění smlouvy tvoří přílohu
k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

c) Smlouva č. 22616/13/OKH na poskytnutí dotace ve výši 169.000 Kč na krytí výdajů na
činnost SDH na rok 2013.
Usnesení č. 62/5:
Rada schvaluje uzavření smlouvy označené číslem 22616/13/OKH s Jihomoravským krajem o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce na rok 2013 ve výši 169.000 Kč. Znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Vzdání se práva a prominutí pohledávek
Radě byly předloženy návrh na vzdání se práva a prominutí pohledávek podle předložených seznamů. Jedná
se o pohledávky dlužníků, kteří zemřeli nebo byli umístěni v ústavech. V jednotlivých případech pohledávky
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nepřesahují částku 20 tis. Kč. Celkově se jedná o částku 15.450 Kč u místních poplatků za odpady a o částku
15.242 Kč na nájemném z bytů a službách souvisejících s nájmem bytu.
Usnesení č. 62/6:
Rada schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávek dlužníků v částkách tak, jak je uvedeno
v předložených seznamech, které tvoří přílohu č.1 a č.2 tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Majetkové záležitosti

a. smlouva o právu stavby – přípojky IS k novostavbě RD na ulici Dyjská na pozemcích parc.č.
51, 8612 a 9018 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost pana Sayda Karima Abassyho, bytem U Sýpky 617, Drnholec, o uzavření
smlouvy o právu provést stavbu přípojek sítí technické infrastruktury (kanalizace, vody a NN) na pozemcích
parc.č. 51, 8612 a 9018. Jedná se o přípojky k novostavbě rodinného domu, který bude umístěn na pozemku
parc.č. 8615. Byl předložen situační výkres umístění přípojek. Část přípojek bude uložena do stávající místní
nezpevněné komunikace.
Usnesení č. 62/7:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojek sítí technické infrastruktury (vody,
kanalizace a NN) na pozemcích parc.č. 51, 8612 a 9018 k.ú. Drnholec se stavebníkem Saydem
Karimem Abassym, bytem U Sýpky 617, Drnholec. Přípojky budou provedeny podle předloženého
situačního výkresu. Právo provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

b. žádost o uzavření smlouvy o právu stavby – přípojky IS k novostavbě RD na ulici Wolkerova
na pozemku parc.č. 1715/1 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost pana Blahy Stanislava, bytem Havlíčkova 556, Drnholec, o uzavření smlouvy o
právu provést stavbu přípojek sítí technické infrastruktury (kanalizace, vody a plynu) na pozemku parc.č.
1715/1 k.ú. Drnholec. Jedná se o přípojky k novostavbě rodinného domu, který bude umístěn na pozemku
parc.č. 1756/253. Byl předložen situační výkres umístění přípojek.
Usnesení č. 62/8:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojek sítí technické infrastruktury (vody,
kanalizace a plynu) na pozemku parc.č. 1715/1 k.ú. Drnholec se stavebníkem Blahou Stanislavem,
bytem Havlíčkova 556, Drnholec. Přípojky budou provedeny podle předloženého situačního výkresu.
Právo provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

c. žádost o uzavření smlouvy o právu stavby – přípojky IS k novostavbě RD na ulici Lidická na
pozemku parc.č. 570/1 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost pana Róberta Šulana, bytem Lidická 535, Drnholec, o uzavření smlouvy o
právu provést stavbu přípojek sítí technické infrastruktury (kanalizace a vody) na pozemku parc.č. 570/1 k.ú.
Drnholec. Jedná se o přípojky k novostavbě rodinného domu, který bude umístěn na pozemku parc.č. 651/2.
Byl předložen situační výkres umístění přípojek. Přípojky budou provedeny bezvýkopovou technologií,
k zásahu do povrchu místní komunikace nedojede.
Usnesení č. 62/9:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojek sítí technické infrastruktury (vody
a kanalizace) na pozemku parc.č. 570/1 k.ú. Drnholec se stavebníkem Róbertem Šulanem, bytem
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Lidická 535, Drnholec. Přípojky budou provedeny podle předloženého situačního výkresu. Právo
provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

d. žádost o uzavření smlouvy o právu stavby – oplocení ulice Wolkerova na pozemku parc.č.219/1
k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost paní Zedníčkové Zdeňky, bytem Wolkerova 24/1, Drnholec, o uzavření
smlouvy o právu provést stavbu oplocení na pozemku parc.č. 219/1 k.ú. Drnholec. Po obhlídce na místě
samé bylo dohodnuto se stavebníkem, že oplocení bude provedeno dle předloženého situačního nákresu do
výšky 0,7m z drátěných plotových dílců.
Usnesení č. 62/10:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu oplocení na pozemku parc.č. 219/1 k.ú.
Drnholec se stavebníkem Zdeňkou Zedníčkovou, bytem Wolkerova 24/1, Drnholec. Oplocení bude
provedeno podle předložené situace z drátěných plotových dílců do výšky 0,7m. Právo provést
stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Návrh smlouvy o právní pomoci
Radě byl předložen návrh smlouvy o právní pomoci s Mgr. Ing. Vojtěchem Szalayem, advokátem, nám.
T.G.Masaryka 2957/9a, Břeclav. Nabídková cena právního zastoupení činí 10.000 Kč bez DPH měsíčně.
Následně byla diskutována otázka potřebného rozsahu právní pomoci a s tím i související měsíční odměna.
Rada se v závěru shodla na tom, že předložený návrh smlouvy za uvedenou nabídkovou cenu nepřijme a
vedení městyse osloví další osoby schopné poskytovat městysi právní zastoupení.
Usnesení č. 62/11:
Rada neschvaluje uzavření předložené smlouvy o právní pomoci s Mgr.Ing. Vojtěchem Szalayem,
advokátem, nám. T.G.Masaryka 2957/9a, Břeclav.
Hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

bod 7 – Diskuse
Program schůze byl vyčerpán, žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 16:35.
Zápis vyhotoven dne: 17.12.2013
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan v.r.
starosta

Ing. Kocman Bronislav v.r.
místostarosta
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