MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 63. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 15.01.2014 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan
Omluveni: Bejdák Karel
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. 63/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 63. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Smlouva o poskytnutí podpory na akci „Revitalizace zeleně Městyse Drnholec“
3. Žádost MS Rozvoj Drnholec o prominutí nájemného
4. Stanovení cen nájemného – krátkodobý pronájem prostor v objektu Staré radnice a zasedací místnosti
v budově úřadu městyse
5. Návrh smlouvy o náhradě za přičleněné honební pozemky
6. Různé
a) statické zajištění sklepa ulice Husova
b) místní úpravy na pozemních komunikacích
7. Diskuse
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Smlouva o poskytnutí podpory na akci „Revitalizace zeleně Městyse Drnholec“
Radě byl předložen návrh smlouvy č. 11096776 o poskytnutí podpory ve výši 24.423,80 Kč ze Státního
fondu životního prostředí ČR a 341.933,20 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na akci
„Revitalizace zeleně Městyse Drnholec“.
Usnesení č. 63/2:
Rada schvaluje uzavření smlouvy č. 11096776 se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem
Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ:00020729, na poskytnutí podpory na akci „revitalizace zeleně
Městyse Drnholec“.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 3 – Žádost MS Rozvoj o prominutí nájemného
Radě byla předložena žádost Mysliveckého sdružení „Rozvoj“, Wolkerova 400/3, Drnholec o prominutí
nájemného a platby za poskytnuté služby za pronájem Kulturního domu Drnholec ve dnech 11.01. a
12.01.2014 na pořádání akce „Myslivecký ples“.
Jedná se o akci pořádanou sdružením, jehož činnost je podporována z rozpočtu městyse. V obdobných
případech městys poskytuje pronájem kulturního domu bezúplatně.
Usnesení č. 63/3:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/2014/KD na pronájem Kulturního
domu Drnholec Mysliveckému sdružení „Rozvoj“, Wolkerova 400/3, Drnholec, jehož obsahem bude
bezúplatný pronájem kulturního domu a bezúplatné poskytnutí souvisejících služeb.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Stanovení cen nájemného – krátkodobý pronájem prostor v objektu Staré radnice a zasedací
místnosti v budově úřadu městyse
Radě byl předložen návrh na stanovení účelu, způsobu a cen krátkodobých pronájmů prostor v objektu na
Náměstí Svobody č.pop. 1 – Stará radnice, prostory v I.PP objektu, a dále zasedací místnosti v objektu na
ulici Kostelní č.pop. 368 – objekt úřadu městyse.
Rada předložený návrh projednala a přijala následující usnesení:
Usnesení č. 63/4:
Rada schvaluje následující podmínky a ceny krátkodobých pronájmů:
Krátkodobý pronájem prostor v I.PP objektu na Náměstí Svobody č.pop. 1 - Stará radnice:
Předmětné prostory bude možné pronajmout fyzickým i právnickým osobám pro uzavřené akce, a to
jako jednodenní pronájem, nebo pronájem víkendový. Víkendovým pronájmem se rozumí předání
prostor v pátek a převzetí následně v pondělí. Prostory nebudou za navrhované ceny pronajímány
za účelem podnikání.
Ceny pronájmu jsou stanoveny následovně:
pronájem jednodenní – cena v letním období
750 Kč
cena v zimním období 1250 Kč
pronájem víkendový – cena v letním období 1500 Kč
cena v zimním období 2500 Kč
vratná záloha na zapůjčený inventář
500 Kč
Ceny nájmu jsou včetně poskytnutí souvisejících služeb, tedy vodné, stočné, spotřeba energií.
Krátkodobý pronájem zasedací místnosti v objektu na ulici Kostelní č.pop. 368 - budova úřadu
městyse:
Předmětné prostory bude možné pronajmout podnikajícím fyzickým i právnickým osobám jako
kancelářské prostory pro poskytování služeb občanům, a to pouze v pracovní dny a v pracovní době
úřadu městyse.
Ceny pronájmu jsou stanoveny následovně:
jednodenní pronájem v letním období 80 Kč
jednodenní pronájem v zimním období 120 Kč
Ceny nájmu jsou včetně poskytnutí souvisejících služeb, tedy vodné, stočné, spotřeba energií.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 5 – Návrh smlouvy o náhradě za přičleněné honební pozemky
Radě byl předložen návrh Lesů České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, na
uzavření smlouvy o náhradě za užívání pozemků přičleněných k honitbě. Jedná se o celkovou výměru
141,0536 ha a je navrhována náhrada ve výši 15 Kč/ha/rok.
Rada po projednání návrhu dospěla k závěru, že navrhovaná cena neodpovídá obvyklé ceně. Ta činí cca 30
Kč/ha/rok. V této věci je třeba vyvolat jednání se zástupci Lesů ČR a požadovat zvýšení ceny na úroveň ceny
v místě obvyklé.
Usnesení č. 63/5:
Rada neschvaluje uzavření předložené smlouvy s Lesy České republiky s.p., se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106, na uzavření smlouvy o náhradě za užívání pozemků přičleněných
k honitbě.
Hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Různé
a)

statické zajištění sklepa ulice Husova

Starosta informoval radu o průběhu výběrového řízení na dodavatele prací na statické zajištění sklepa na
ulici Husova u bytového domu č.pop. 236. Byli osloveni tři možní dodavatelé, kteří se specializují na
sanační a zajišťovací práce. Jedná se o společnosti Sasta CZ a.s. Brno, Saron Kat s.r.o. Brno a společnost
Sanostav s.r.o. Brno. Po doručení nabídek budou tyto předloženy radě k posouzení a výběru dodavatele
prací.
b)

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Starosta informoval radu o projednání místních úprav na pozemních komunikacích. Jedná se o omezení
rychlosti na části ulice Hrušovanská, kde bylo snížení rychlosti na 40 km již schváleno a dopravní
značky budou osazeny v nejbližší době, a dále o zřízení přechodu pro chodce na ulici Tovární (u
hasičské zbrojnice), kde v současné době probíhá správní řízení.
Bod 7 – Diskuse
Program schůze byl vyčerpán, žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 16:40
Zápis vyhotoven dne: 16.01.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

Ing. Kocman Bronislav
místostarosta
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