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 66. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 24.02.2014 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Kocman Bronislav, 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. 66/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 66. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Uzavření provozu MŠ Nový Přerov
3. Nájem bytu na ulici Tyršova č.pop. 174, Drnholec
4. Příprava 18. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
5. Žádosti o bezúplatný pronájem Kulturního domu v Drnholci
6. Různé
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Uzavření provozu Mateřské školy Nový Přerov
Rada byla seznámena s oznámením Základní a mateřské školy Drnholec p.o., Svatoplukova 277, Drnholec,
ze dne 18.02.2014 o uzavření provozu Mateřské školy Nový Přerov. Jednalo se o mimořádnou situaci, kdy se
do školky v pondělí dostavily pouze tři děti. Z toho důvodu ředitelka rozhodla o uzavření provozu ve dnech
od 18.2.2014 do 21.2.2014.
bez usnesení

Bod 3 – Nájem bytu na ulici Tyršova 174, Drnholec
Radě byla předložena žádost paní Zdeňky Stopkové, bytem Tyršova 174, Drnholec, o prodloužení nájemní
smlouvy na nájem bytu na ulici Tyršova č.pop. 174. Stávající nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou
s dobou ukončení dne 31.3.2014. Nájemník nemá žádné pohledávky na nájemném, nájemné platí řádně a
včas. Rada po projednání rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy opět na dobu určitou s trváním o další
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dva roky, tedy do 31.3.2016. Současně bude znění nájemní smlouvy upraveno tak, aby byla v souladu
s platnou legislativou.
Usnesení č. 66/2:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu na ulici Tyršova 174, Drnholec s paní
Stopkovou Zdeňkou, nar.: 30.4.1957, bytem Tyršova 174, Drnholec, a to na dobu určitou s trváním
od 1.4.2014 do 31.3.2016.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Příprava 18. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
Rada se zabývala přípravou 18. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec, které se uskuteční dne 6. března
2014 v 18:00 hod.
Rada schválila návrh programu jednání:
1. zahájení, schválení navrhnutého programu jednání, technický bod
2. zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. rozpočet městyse Drnholec na rok 2014
4. rozpočtový výhled městyse Drnholec na období 2015 – 2016
5. poskytnutí dotací z rozpočtu městyse Drnholec na rok 2014
6. změna zřizovací listiny organizační složky Jednotky SDH Drnholec
7. zadání změny č. 6 Územního plánu obce Drnholec
8. majetkové záležitosti
8.1. bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Městyse drnholec
8.2. smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 534/11 a parc.č. 2/7 k.ú. Drnholec do
vlastnictví Městyse Drnholec
8.3. prodej pozemku parc.č. 1756/251 k.ú. Drnholec
9. různé
10. diskuse
11. závěr
V průběhu projednávání bodu č. 4 se na schůzi rady dostavil pan Ing. Jan Lambot.
Rada se dále zabývala jednotlivými navrženými body jednání a připravovanými podklady pro jednání
zastupitelstva.
bez usnesení
Bod 5 – Žádosti o bezúplatný pronájem Kulturního domu v Drnholci
Radě byly předloženy žádosti o bezúplatný pronájem Kulturního domu Drnholec. Jedná se o žádost Sdružení
rodičů a přátel školy v Drnholci na pořádání akce „Maškarní ples pro děti“ pořádaný dne 09.03.2014, a na
akci „3.dětský krojovaný ples“ pořádaný dne 16.03.2014.
Jedná se o akce pořádané místním občanským sdružením, jehož činnost městys podporuje. V obdobných
případech městys poskytuje pronájem kulturního domu bezúplatně.
Usnesení č. 66/3:
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Rada schvaluje bezúplatný pronájem Kulturního domu v Drnholci na akci „Maškarní ples pro děti “,
která se uskuteční dne 09.03.2014, a na akci „ 3. dětský krojovaný ples“, která se uskuteční dne
16.03.2014. Pořadatelem obou akcí bude 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

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Různé
a) informace o postupu ve věci náhrady škody v souvislosti s realizací projektu „Já na to mám –
projektové týdny k dosažení kompetencí a autoevaluace školy“
Starosta informoval radu o postupu v této věci. S ohledem na nutnost změny smluvního zajištění právního
zastoupení Městyse Drnholec budou veškeré potřebné doklady předány novému právnímu zástupci. Ten po
prostudování materiálu navrhne další postup ve věci. O dalším postupu bude rada informována.
bez usnesení

Program schůze byl vyčerpán, žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 16:30

Zápis vyhotoven dne: 25.02.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

Ing. Kocman Bronislav
místostarosta
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