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 65. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 10.02.2014 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Kocman Bronislav, Bejdák Karel
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. 65/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 65. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace Městyse Drnholec k 31.12.2013
3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec k 31.12.2013
4. Příprava rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2014
5. Majetkové
a) žádost o prodej pozemku parc.č. 1756/251 k.ú. Drnholec
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace Městyse Drnholec k 31.12.2013
Radě byla předložena inventarizační zpráva o provedené řádné inventarizaci majetku a závazků Městyse
Drnholec ke dni 31.12.2013.
K předložené správě nebyly vzneseny žádné dotazy.
Usnesení č. 65/2:
Rada bere na vědomí předloženou inventarizační zprávu o provedené řádné inventarizaci majetku a
závazků Městyse Drnholec ke dni 31.12.2013.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 3 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Drnholec k 31.12.2013
Radě byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Drnholec,
p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec sestavená ke dni 31.12.2013 a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2013. Za rok 2013 je vykazována ztráta 147.638,29 Kč, která byla způsobena
vratkou dotace z projektu „Já na to mám“ na účet Jihomoravského kraje ve výši 230.985,95 Kč. Tato ztráta
bude zaúčtována na účet 432 0001 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
Usnesení č. 65/3:
I.

II.

Hlasování

Rada schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a
mateřské školy Drnholec, p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec sestavenou ke
dni 31.12.201.
Rada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013. Vykázaná ztráta ve
výši 147.638,29 Kč bude zaúčtována na účet 432 0001 – Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta z minulých let.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Příprava rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2014
Rada se zabývala přípravou návrhu rozpočtu městyse Drnholec na rok 2014.
Investiční akce pro rok 2014 budou navrhnuty tak, jak byly předběžně projednány zastupitelstvem městyse
na jeho 16. zasedání.
Rada se také zabývala podanými žádostmi na přidělení dotací z rozpočtu městyse Drnholec na rok 2014 pro
občanská a zájmová sdružení v Drnholci. Jednotlivé návrhy budou předloženy zastupitelstvu na jeho
nejbližším zasedání.
bez usnesení
Bod 5 – Majetkové záležitosti
a) prodej pozemku parc.č. 1756/251 kat. území Drnholec
Radě byla předložena žádost Kovacsove Michaely, bytem Tyršova 529, Drnholec a Ing. Josky Zdeňka,
Ph.D., bytem Možděnice 82, o prodej pozemku parc.č. 1756/251 k.ú. Drnholec. Jedná se o pozemek na ulici
Wolkerova, určený pro stavbu rodinného domu. Na pozemku je již zahájena stavba rodinného domu a
žadatelé jsou budoucími vlastníky této rozestavěné stavby (v současné době probíhá převod na KN).
Usnesení č.65/4 :
Rada schvaluje zveřejnění záměru Městyse Drnholec prodat pozemek parc.č. 1756/251 kat. území
Drnholec.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Program schůze byl vyčerpán, žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:20
Zápis vyhotoven dne: 12.02.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka
Ivičič Jan v.r.
starosta

Ing. Kocman Bronislav v.r.
místostarosta
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