MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 68. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 10.03.2014 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel
Omluveni: Ing. Bronislav Kocman, Ing. Jan Lambot
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. 68/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 68. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Dotace z rozpočtu městyse Drnholec na rok 2014
3. Stanovení počtu zaměstnanců v organizační složce městyse
4. Dohoda č. 4 o úhradě nákladů za umístění uživatele v zařízení Srdce v domě
5. Rozpočtové opatření č.1/2014/RM
6. Příspěvek na 3. dětský krojový ples
7. Majetkové záležitosti
a) smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1715/1 k.ú. Drnholec - přípojka NN
b) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 605/1, části pozemku parc.č. 605/4, pozemku parc.č. 614/1,
parc.č. 615, parc.č. 2078 k.ú. Drnholec
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Dotace z rozpočtu městyse Drnholec na rok 2014
Rada byla seznámena s návrhem na přidělení dotací pro občanská sdružení působící v Drnholci pro rok 2014.
Finanční objem určený pro přidělení dotací na rok 2014 schválilo zastupitelstvo v rámci rozpočtu Městyse
Drnholec na rok 2014 na svém 18. zasedání dne 6.3.2014.
V souladu se zněním § 85 písm. c) zákona o obcích, patří do vyhrazené působnosti zastupitelstva
schvalování dotací nad 50 tisíc Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním
organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových
aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. Schvalování dotací do 50 tisíc Kč v těchto
případech spadá do působnosti rady podle § 102 odst.3 zákona o obcích.
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Usnesení č.68/2 :
Rada schvaluje v souladu se zněním § 102 odst.3 zákona o obcích poskytnutí dotací na rok 2014 v té výši a
těm organizacím, sdružením a právnickým osobám tak, jak je uvedeno v tabulce č. 2 – „Dotace z rozpočtu
Městyse Drnholec pro rok 2014“, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Stanovení počtu zaměstnanců v organizační složce městyse
Zastupitelstvo na svém 18. zasedání dne 6.3.2014 schválilo změnu zřizovací listiny organizační složky
Jednotky SDH Drnholec. V souladu se zněním § 102 odst. 2 písm. j zákona o obcích je vyhrazenou
pravomocí rady obce stanovit celkový počet zaměstnanců v organizačních složkách obce.
Návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců v organizační složce Jednotky SDH Drnholec byl
zpracován na základě současného stavu zaměstnanců ve složce a po konzultaci s vedoucím organizační
složky. Celkově je navrhováno v organizační složce 18 zaměstnanců (včetně vedoucího organizační složky).
Usnesení č. 68/3:
Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců organizační složky Jednotka SDH Drnholec na 18
zaměstnanců, a to včetně vedoucího organizační složky (velitele jednotky).
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Dohoda č.4 o úhradě za umístění uživatele v zařízení Srdce v domě
Radě byl předložen návrh dohody č.4 o úhradě za umístění uživatele v zařízení Srdce v domě. Dodatek se
týká zvýšení částky, kterou městys Drnholec měsíčně hradí zařízení Srdce v domě za umístění pana Dubše
Bohumila. Jedná se o zvýšení z částky 988 Kč měsíčně na částku 1.650 Kč měsíčně.
Usnesení č. 68/4:
Rada schvaluje uzavření dohody č.4 o úhradě za umístění uživatele pana Dubše Bohumila v zařízení
Srdce v domě a zvýšení platby za umístění na 1.650 Kč měsíčně. Schválené znění dodatku tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Rozpočtové opatření č.1/2014/RM
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č.1/2014/RM. Předmětem rozpočtového opatření je na
straně příjmů příjem z dohody o přičlenění pozemků městyse Drnholec do honitby, a na straně výdajů
zvýšení výdajů za umístění uživatele v zařízení Srdce v domě a výdaje na bezpečnost a pořádek (Městská
polici Mikulov). Financování zůstává beze změn.
Usnesení č. 68/5:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014/RM. Rozpočtové opatření tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 6 – Příspěvek na 3. dětský krojový ples
Radě byla předložena žádost Sdružení rodičů a přátel školy v Drnholci o příspěvek ve výši 2.000 Kč na
úhradu nákladů na živou hudbu na akci 3. dětský krojový ples, který se uskuteční dne 16.3.2014.
Usnesení č. 68/6:
Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč Sdružení rodičů a přátel školy v Drnholci na
úhradu nákladů na živou hudbu na 3. dětský krojový ples, který se uskuteční dne 16.3.2014.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 7 – Majetkové záležitosti
a) smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1715/1 k.ú. Drnholec – kabelová přípojka
NN, Čápek
Radě byl předložen návrh společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1715/1 k.ú. Drnholec pro kabelovou
přípojku NN k novostavbě autoservisu na ulici Wolkerova.
Usnesení č. 68/7:
Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1715/1 k.ú.
Drnholec pro kabelovou přípojku NN, Čápek V. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

b) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 605/1, části pozemku parc.č. 605/4, pozemků parc.č. 614/1,
parc.č. 615 a parc.č. 2078 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost Zdeňka Hanáka a Lady Hanákové, oba bytem Drnholec. Lidická 576, o
pronájem části pozemku parc.č. 605/4, části pozemku parc.č. 605/1, pozemků parc.č. 614/1, parc.č. 615 a
parc.č. 2078 k.ú. Drnholec o celkové výměře 3.356 m2 .
Usnesení č.68/8 :
a) Rada schvaluje zveřejnění záměru Městyse Drnholec pronajmout část pozemku parc.č. 605/4, část
pozemku parc.č. 605/1, pozemky parc.č. 614/1, parc.č. 615 a parc.č. 2078 k.ú. Drnholec. Dotčené
pozemky a jejich části jsou vyznačeny na přiloženém situačním výkrese, který tvoří přílohu tohoto
usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Zápis vyhotoven dne: 11.03.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

RNDr. Jana Kalandrová
členka rady
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