MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 69. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 24.03.2014 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Jan Lambot
Omluveni: Ing. Bronislav Kocman
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. 69/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 69. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočtové opatření č.2/2014/RM
3. Peněžitý dar Městyse Drnholec – vítání občánků
4. Majetkové záležitosti
a) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1077/6 k.ú. Drnholec –
kabelová přípojka NN, Němcová
b) smlouva o právu provést stavbu „III/39613 křiž. Pasohlávky – Drnholec“
5. Výběrové řízení na dodavatele prací – odstranění staveb z pozemků parc.č. 571/1 a parc.č. 571/6 k.ú.
Drnholec
6. Různé
a) příprava na zateplení objektu na ulici Tovární č.pop. 185 – Hasičská zbrojnice
b) Cyklostezka kolem vodního díla Nové Mlýny
c) provoz stomatologické ambulance v Drnholci
d) zahájení provozu turistického informačního centra v objetu Staré radnice
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Rozpočtové opatření č.2/2014/RM
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č.2/2014/RM. Předmětem rozpočtového opatření je
zapojení příspěvku od Obce Nový Přerov na provoz MŠ v Novém Přerově ve výši 200 tis. Kč, zapojení
náhrad od pojišťovny na zásahy JSDH Drnholec a doplatek na akci „Výměna zdroje vytápění v ZŠ
Drnholec“. Financování zůstává beze změn.
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Usnesení č. 69/2:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014/RM. Rozpočtové opatření tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Peněžitý dar Městyse Drnholec – vítání občánků
Radě byl předložen návrh na poskytnutí peněžitého daru při příležitosti vítání občánků. Jedná se o peněžitý
dar v hodnotě 1000 Kč pro každé vítané dítě – celkem se jedná o 4 děti podle předloženého seznamu.
Usnesení č. 69/3:
Rada schvaluje poskytnutí peněžitého daru v celkové výši 4.000 Kč při příležitosti vítání občánků
městyse Drnholec podle předloženého seznamu, který tvoří přílohu tohoto usnesení. Dar bude
poskytnut pouze těm rodičům, kteří se zúčastní slavnostního vítání nových občánků.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Majetkové záležitosti
a) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1077/6 k.ú.
Drnholec – kabelová přípojka NN, Němcová
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. 1077/6 k.ú. Drnholec pro kabelovou
přípojku NN k RD na ulici Havlíčkova č.pop. 187 – Němcová.
Usnesení č. 69/4:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
1077/6 k.ú. pro stavbu „Drnholec, Havlíčkova 187, př. NN Němcová“, se společností E. ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

b) smlouva o právu provést stavbu „III/39613 křiž. Pasohlávky – Drnholec“
Radě byl předložen návrh smlouvy o právu provést stavbu s názvem „III/39613 křiž. Pasohlávky –
Drnholec“ na pozemcích ve vlastnictví Městyse Drnholec. Soupis dotčených je uveden v návrhu smlouvy.
Jedná se o zřízení zpevněných sjezdů na polní cesty, které jsou ve vlastnictví městyse, při provádění stavby
rekonstrukce silnice III/39613 Drnholec – Pasohlávky.
Usnesení č.69/5 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem, „III/39613 křiž. Pasohlávky –
Drnholec“ se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o. kraje, se sídlem Žerotínovo
nám. 3/5, Brno, IČ: 70932581. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 5 – Výběrové řízení na dodavatele prací – odstranění staveb z pozemků parc.č. 571/1 a parc.č.
571/6 k.ú. Drnholec
Rada byla informována o zahájení výběrové řízení na dodávku prací na odstranění staveb z pozemků parc.č.
571/1 a parc.č. 571/6 k.ú. Drnholec (areál „Dolní dvůr“ na ulici Lidické). Jedná se o zakázku malého rozsahu
(§12 zákona č. 137/2006 Sb.) jejíž předpokládaná hodnota bude činit max. 2 mil. Kč.
Jelikož se jedná o odstranění dvou větších staveb, které původně sloužili jako stáje dobytka, je třeba
s výzvou na podání nabídek oslovit společnosti, které mají zkušenosti s likvidací staveb a nezávadným
uložením stavební suti a odpadu. Byly vytipovány tři společnosti – Trepart s.r.o., Brno, OTR Recycling
s.r.o., Staré Město a Sobos CZ s.r.o., Třebíč. Tyto společnosti budou obeslány výzvou k podání nabídek.
Doručené nabídky budou následně předloženy radě k posouzení a rozhodnutí.
bez usnesení
Bod 6 – Různé
a) příprava na zateplení objektu na ulici Tovární č.pop. 185 – Hasičská zbrojnice
Starosta informoval radu o zahájení zpracování projektové dokumentace na zateplení Hasičské zbrojnice na
ulici Tovární č.pop. 185. K podání žádosti o dotace na zateplení budovy je třeba přiložit projektovou
dokumentaci včetně energetického auditu objektu a příslušné povolení. Projektové práce byly zahájeny a po
jejich dokončení bude podána žádost o poskytnutí dotací.
bez usnesení
Na chůzi rady se dostavil Ing. Bronislav Kocman.
b) Cyklostezka kolem vodního díla Nové Mlýny
Rada byla seznámena se zpracovanou studií projektu pro stavbu „Cyklostezka kolem vodního díla Nové
Mlýny“. Jedná se rekonstrukci stávajícího živičného povrchu komunikace na koruně levobřežní ochranné
hráze reky Dyje od Drnholce směrem k obci Pasohlávky v celkové délce 4791 m. V této věci starosta zahájí
jednání se zástupci povodí Moravy s.p. Brno a projednání navrhované stavby. O výsledku jednání bude rada
informována.
bez usnesení
c) provoz stomatologické ambulance v Drnholci
Starosta seznámil radu se současnou situací týkající se provozu stomatologické ordinace v Drnholci. Na
základě posledního jednání se společností Ivocare s.r.o. (nájemce předmětné ordinace) by mělo dojít
k obnovení provozu do 14 dnů. Pokud se tak nestane, městys zahájí jednání s jinými subjekty.
bez usnesení
d) zahájení provozu turistického informačního centra v objetu Staré radnice
Starosta seznámil radu s plánovaným zahájením provozu informačního turistického centra v objektu Staré
radnice. Plánuje se provoz pouze sezónní se zahájením provozu v měsíci červnu a ukončení v měsíci říjnu.
bez usnesení

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

Zápis vyhotoven dne: 26.03.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

Bejdák Karel
člen rady
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