MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 64. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 27.01.2014 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan, Bejdák Karel

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. 64/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 64. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Uzavření provozu pracoviště Mateřské školy Dobré Pole
3. Žádosti o bezúplatný pronájem Kulturního domu Drnholec
4. Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2013 v Základní a mateřské škole Drnholec p.o.
5. Zápis do Kroniky městyse Drnholec za rok 2013
6. Výběr dodavatele na akci „Sklep – statické zajištění, ulice Husova, Drnholec“
7. Různé
a) Informace o odvolání velitele organizační složky jednotky SDH Drnholec
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Uzavření provozu pracoviště Mateřské školy Dobré Pole
Radě byla předložena žádost Základní a mateřské školy Drnholec o uzavření provozu Mateřské školy Dobré
Pole v období od 17.02.2014 do 21.02.2014. Jedná se období jarních prázdnin základní školy a většina dětí
nebude v tomto období školku navštěvovat. Záměr byl projednán s rodiči dětí, a ti s uzavřením souhlasí.
Usnesení č. 64/2:
Rada schvaluje uzavření provozu odloučeného pracoviště Základní a mateřské školy Drnholec, p.o.,
a to Mateřské školy v Dobrém Poli v době od 17.02.2014 do 21.02.2014.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Žádosti o bezúplatný pronájem Kulturního domu Drnholec
Radě byly předloženy žádosti o bezúplatný pronájem Kulturního domu Drnholec. Jedná se o žádost Sdružení
rodičů a přátel školy v Drnholci na pořádání akce 16.Školní ples, který se bude konat dne 15.02.2014, a dále
o žádost TJ Dynamo Drnholec na pořádání akce Šibřinky 2014, která se bude konat dne 01.03.2014.
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Jedná se o akce pořádané místními občanskými sdruženími, jejichž činnost městys podporuje. V obdobných
případech městys poskytuje pronájem kulturního domu bezúplatně.
Usnesení č. 64/3:
Rada schvaluje bezúplatný pronájem Kulturního domu v Drnholci na akci 16.Školní ples, která se
uskuteční dne 15.02.2014 a jejímž pořadatelem je Sdružení rodičů a přítel školy v Drnholci. Náklady
související s pronájmem kulturního domu (poskytnuté služby – spotřeba energií, vodné, stočné)
budou hrazeny z rozpočtu Městyse Drnholec.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Usnesení č. 64/4:
Rada schvaluje bezúplatný pronájem Kulturního domu v Drnholci na akci Šibřinky 2014, která se
uskuteční dne 01.03.2014 a jejímž pořadatelem je TJ Dynamo Drnholec. Náklady související
s pronájmem kulturního domu (poskytnuté služby – spotřeba energií, vodné, stočné) budou hrazeny
z rozpočtu Městyse Drnholec.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2013 v Základní a mateřské škole
Drnholec p.o.
Radě byla předložena zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené v Základní a mateřské škole
Drnholec p.o., jejímž zřizovatelem je Městys Drnholec, ke dni 31.12.2013.
K předložené správě nebyly vzneseny žádné dotazy.
Usnesení č. 64/5:
Rada bere na vědomí předloženou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace provedené v Základní
a mateřské škole Drnholec p.o. ke dni 31.12.2013.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Zápis do Kroniky městyse Drnholec za rok 2013
Radě byl předložen návrh zápisu do Kroniky městyse Drnholec za rok 2013 včetně druhotné dokumentace a
fotodokumentace.
Rada se s předloženým návrhem seznámila a přijala následující usnesení:

Usnesení č. 64/6:
Rada schvaluje předložený návrh zápisu do Kroniky městyse Drnholec za rok 2012.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 6 - Výběr dodavatele na akci „Sklep – statické zajištění“ ulice Husova, Drnholec
Radě byly předloženy doručené nabídky na dodávku prací „ Sklep - statické zajištění“ na ulici Husova,
drnholec.
N základě výzvy byly doručeny tyto nabídky:




SASTA CZ a.s., Votroubkova 546/11, Brno – nabídková cena 523 632 Kč bez DPH
Sanostav s.r.o., Husova 256/8a, Brno – nabídková cena 547 539 Kč bez DPH
Raron statika s.r.o., Maničky 5, Brno – nabídková cena 556 006 Kč bez DPH

Jako dodavatel byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou – společnost SASTA CZ a.s.
Usnesení č. 64/7:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SASTA CZ a.s., IČ:26240980, Votroubkova
546/11, Brno, na dodávku prací „Sklep – statické zajištění“ ulice Husova, Drnholec za nabídkovou
cenu 523.632 Kč bez DPH.
Hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 7 – Různé
a) Informace o odvolání velitele organizační složky jednotky SDH Drnholec
Starosta informoval radu o odvolání velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů pana Jiřího Malíka dne
24.1.2014. Dočasně, do doby než bude jmenován nový velitel, byl velením pověřen pan Pavel Pospíšek.
Jmenování a odvolání velitele je dle zákona o požární ochraně plně v kompetenci starosty.
Starosta seznámil radu s důvody tohoto kroku. Déle trvající problémy byly zejména v komunikaci ze strany
velitele jednotky směrem ke starostovi. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizační složkou, která je
zřízena Městysem Drnholec, a její členové jsou v pracovně právním vztahu s Městysem Drnholec. Jednotka
hospodaří se svěřeným majetkem a její rozpočet tvoří samostatnou kapitolu rozpočtu městyse. Není možné
tolerovat stav, kdy velitel jednotky komunikuje se starostou a potažmo s radou městyse nevhodným
způsobem a činí některé kroky bez vědomí starosty. Po zjištění, že velitel jednotky bez vědomí starosty
provedl změny týkající se funkčního zařazení jednoho z členů jednotky, starosta využil svého zákonem
daného práva a velitele z funkce odvolal. Členové jednotky jsou s Městysem Drnholec v pracovně právním
vztahu, a z toho důvodu nelze provádět takové změny bez projednání s městysem, příslušným členem
jednotky a bez změny pracovní smlouvy uzavřené mezi Městysem Drnholec a členem jednotky.
Je také delší dobu známo, že osobní vztahy mezi některými členy jednotky nejsou dobré. Pan Malík jistě
vykonal mnoho pro občanské sdružení Dobrovolných hasičů v Drnholci, ovšem jako velitel jednotky SDH a
vedoucí organizační složky městyse některými svými kroky celou situaci jen vyhrotil.
Závěrem starosta vyjádřil i své výhrady ke způsobu komunikace bývalého velitele, kdy například došlo
k naprosto zbytečnému vyhrocení situace u projednávání pronájmu nebytových prostor v objektu požární
zbrojnice.
Do následné diskuse se zapojili členové rady.
Všichni konstatovali, že pan Jiří Malík udělal mnoho pro rozvoj Sboru dobrovolných hasičů v Drnholci, za
což mu jistě patří poděkování.
Je ovšem také delší dobu známo, že vztahy mezi některými zasahujícími členy jednotky nejsou dobré. Jedná
se bohužel o značné rozpory, mnohdy i osobní, které trvají již delší dobu. Toto by ale mělo být vyřešeno
interně mezi členy jednotky.
Závěrem bylo dohodnuto, že starosta, jako zástupce městyse, se zúčastní schůzky se Sborem dobrovolných
hasičů, kde jim vysvětlí svůj postoj k celé věci a vyzve je k tomu, aby navrhli nového velitele jednotky, na
kterém se většinově shodnou. Pokud tak neučiní, bude muset v této situaci rozhodnout starosta sám.

Stránka 3 z 4
Zápis z 64. schůze Rady městyse Drnholec, konané dne 27.01.2014

Jak starosta závěrem sdělil, o takovou schůzku již jednotku požádal a o jejím průběhu bude členy rady
informovat.

bez usnesení

Program schůze byl vyčerpán, žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 16:45

Zápis vyhotoven dne: 03.02.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

Ing. Kocman Bronislav
místostarosta
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