MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 72. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 26.05.2014 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, Bejdák Karel, Ing. Jan Lambot
Omluveni: RNDr. Kalandrová Jana
bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání v 16:00 a přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost 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. 72/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 72. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
3. Rozpočtové opatření 4/2014
4. Příprava 19. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
5. Žádost o poskytnutí daru
6. Peněžitý dar Městyse Drnholec - vítání občánků
7. Turistické informační centrum Drnholec – provozní doba, ceník zboží a služeb
8. Majetkové záležitosti
a) pronájem zemědělských pozemků k.ú. Drnholec
b) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec –
stavba „Drnholec 273, obnova přípojky Ligas Jar.“
9. Cyklostezka Nové Mlýny
10. Oprava chodníků náměstí Svobody Drnholec
11. Studie k výměně zastaralé soustavy veřejného osvětlení Drnholec
12. Návrh výstavby chodníků na hřbitově v Drnholci
13. Smlouva o dílo na akci „Drnholec – oprava zpevněných ploch“
14. Smlouva o dílo na akci „Rozšíření VO Drnholec Výsluní – Husova“
15. Smlouva o dílo na akci „Demolice dolního dvora“
16. Různé
a) Příprava akce „Kanalizace ulice Tovární a oprava chodníku ulice Tovární“
b) Příprava akce „Zateplení hasičské zbrojnice a zdravotního střediska“
c) Nákup zahradního malotraktoru
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 2 – Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
Radě byl předložen návrh smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace na zajištění
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů – zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II – ve
výši 120 tisíc Kč.
Usnesení č. 72/2:
Rada schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno na
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů ve výši 120.000 Kč. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Rozpočtové opatření 4/2014/RM
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4/2014. Rozpočtové opatření souvisí s přijetím dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši
120 tis. Kč.
Usnesení č. 72/3:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014/RM. Rozpočtové opatření tvoří přílohu tohoto
usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Příprava 19. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
Rada se zabývala přípravou 19. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec. Projednala a navrhla program
zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení navrhnutého programu jednání, technický bod
Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
Závěrečný účet městyse Drnholec za rok 2013 a účetní závěrka sestavená k 31.12.2013
Prodej části pozemku parc.č. 8524 k.ú. Drnholec
Různé
Diskuse
Závěr

19. zasedání zastupitelstva bude svoláno na den 5. června 2014 se zahájením v 18:00 hodin v zasedací
místnosti budovy úřadu městyse.
bez usnesení
Bod 5 – Žádost o poskytnutí daru
Radě byla předložena žádost Občanského sdružení BILICULUM Mikulov o poskytnutí daru na financování
provozu denního stacionáře v Mikulově pro děti a mladé dospělé s kombinovanými vadami a autismem.
Usnesení č. 72/4:
Rada schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč Občanskému sdružení
BILICULUM, Růžová 561/1, Mikulov na financování provozu denního stacionáře v Mikulově.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 6 – 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 1.000 Kč pro každé vítané dítě – celkem se jedná o 3 děti podle předloženého seznamu.
Usnesení č. 72/5:
Rada schvaluje poskytnutí peněžitého daru v celkové výši 1.000 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 7 – Turistické informační centrum Drnholec – provozní doba, ceník zboží a služeb
Radě byl předložen návrh na stanovení doby provozu Turistického informačního centra, které bylo zřízeno
v objektu staré radnice náměstí Svobody č.pop. 1 Drnholec. Provozní doba je navrhována mimo sezónu o
víkendech od 9:00 do 17:00, a v sezóně každý den mimo pondělí v době od 9:00 do 17:00 hodin. Provoz
bude v letošním roce zajišťován dvěma pracovníky. V TIC bude možnost zakoupit i propagační a
upomínkové předměty. Návrh ceníku byl předložen radě.
Po projednání návrhů rada přijala následující usnesení:
Usnesení č. 72/6:
Rada schvaluje
I.

II.
Hlasování

provozní dobu Turistického informačního centra Drnholec následovně: v měsících květen a
říjen ve dnech sobota a neděle v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, v měsících
červen, červenec, srpen a září ve dnech úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a neděle v době
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
předložený ceník zboží a služeb. Ceník tvoří přílohu tohoto usnesení.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Majetkové záležitosti
a) pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost společnosti APEX-HD Drnholec o prodloužení nájmu zemědělských pozemků
parc.č. 8222, 8745, 8959, 8753, 8901, 1869/6, 1869/7, 1869/11, 1869/19, 2079, 8791, 8957, 8043, 8183,
8252, 8266, 8317 vše v k.ú. Drnholec. Tyto pozemky výše uvedená společnost zemědělsky využívá na
základě stávající nájemní smlouvy, jejíž platnost končí den 31.12.2014.
Po přezkoumání žádosti bylo zjištěno, že na pozemcích parc.č. 8043, 8252, 8266 a 8317 je plánována
výsadba v rámci akce „ Založení biocenter a prvků ÚSES“, jejíž zahájení je plánováno na podzim roku 2014.
Z toho důvody tedy výše uvedené pozemky nejsou určeny k dalšímu pronájmu pro zemědělskou činnost.
Po projednání věci rada přijala následující usnesení:
Usnesení č.72/7 :
Rada schvaluje zveřejnění záměru Městyse Drnholec pronajmout pozemky parc.č. 8222, 8745,
8959, 8753, 8901, 1869/6, 1869/7, 1869/11, 1869/19, 2079, 8791, 8957, 8183 vše v k.ú. Drnholec
pro zemědělskou činnost.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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b) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú.
Drnholec – stavba „Drnholec 273, obnova přípojky Ligas Jar.“
Radě byl předložen návrh společnosti E. ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec
pro stavbu „Drnholec 273, obnova přípojky Ligas Jar.“. Jedná se provedení kabelové přípojky NN ke
stávajícímu rodinnému domu na ulici Husova. Přechod místní komunikace bude proveden protlakem.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 1.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 72/8:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
1077/1 k.ú. Drnholec – stavby „Drnholec 273, obnova přípojky Ligas Jar.“ se společností E. ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu
k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 9 – Cyklostezka Nové Mlýny
Starosta informoval radu o jednání se zástupci Povodí Moravy s.p. Brno ve věci vybudování cyklostezky na
koruně levobřežní ochranné hráze řeky Dyje z Drnholce k mostu Pasohlávky – Brod nad Dyjí nad Dyjí. Na
základě zpracované studie byly dohodnuty základní parametry a podmínky provedení stavby.
Pro přípravu žádosti na získání dotací je třeba zpracovat projektovou dokumentaci stavby a získat stavební
povolení. Bude osloven zpracovatel studie s žádostí o předložení cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace pro stavební řízení.
bez usnesení
Bod 10 – Oprava chodníků náměstí Svobody Drnholec
Radě byla předložena cenová nabídka společnosti VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Oprava chodníků s bezbariérovým
řešením a osvětlením přechodů, k.ú. Drnholec“, včetně zabezpečení inženýrské činnosti, rozpočtu a výkazu
výměr. Projektová dokumentace je nutnou součástí žádosti o poskytnutí dotace na výše uvedenou akci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Nabídková cena činí 90.750 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 72/9:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností VZD INVEST s.r.o., IČ:26954834, se sídlem
Kpt. Nálepky 2332, 53002 Pardubice – Zelené předměstí na zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení na akci „Oprava chodníků s bezbariérovým řešením a osvětlením přechodů, k.ú.
Drnholec“, včetně zabezpečení inženýrské činnosti, rozpočtu a výkazu výměr. Cena díla bude činit
90.750 Kč včetně DPH.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 11 – Studie k výměně zastaralé soustavy veřejného osvětlení Drnholec
Radě byla předložena studie společnosti ECOLED SOLUTIONS s.r.o., Heršpická 5a, Brno, na výměnu
světelných zdrojů soustavy veřejného osvětlení. Předběžný finanční náklad je dohadován na 2,2 mil. Kč
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s předpokladem roční úspory plateb za el.energii ve výši 220 tisíc Kč/rok. V případě realizace nabízí
společnost financování formou měsíčních splátek ve výši 18,35 tis. Kč měsíčně po dobu deseti let.
Po projednání nabídky rada rozhodla takto:
Usnesení č. 72/10:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ECOLED SOLUTIONS s.r.o., Heršpická 5a,
Brno na realizaci výměny světelných zdrojů soustavy veřejného osvětlení Drnholec podle předložené
nabídky.
Hlasování

Pro: 0

Proti: 4

Zdržel se: 0

usnesení nebylo přijato

Bod 12 – Návrh výstavby chodníků na hřbitově v Drnholci
Radě byl předložen návrh sítě zpevněných chodníků na místním hřbitově. Návrh je zpracován s ohledem na
současné rozmístění hrobů a kolumbária. V první fázi výstavby je navrhováno, s ohledem na finanční
možnosti v roce 2014, vybudování páteřní sítě zpevněných chodníků s napojením na prostor před
kolumbáriem. Zpevněn bude také přístup ke kontejneru.
Bylo dohodnuto, že budou osloveni nejméně tři dodavatelé a nabídkové ceny za provedení výše uvedené
stavby budou předloženy radě k výběru dodavatele díla.
bez usnesení

Bod 13 – Smlouva o dílo na akci „Drnholec – oprava zpevněných ploch – chodník ulice Brněnská“
Radě byly předloženy doručené nabídky na dodávku stavby „Drnholec – oprava zpevněných ploch-chodník“.
Byly doručeny tři nabídky:
Vojtěch Vymyslický, Mikulov – nabídková cena 290.341 Kč
Josef Krejčí, Drnholec – nabídková cena 222.536 Kč
COLAS CZ, a.s., provozovna Brno, Modřice – nabídková cena 245.206,68 Kč
Jako dodavatel byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.
Usnesení č. 72/11:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Josefem Krejčím, IČ:124 46 548, nám. Svobody 51/31,
Drnholec, na dodávku stavby „Drnholec, oprava zpevněných ploch – chodník ulice Brněnská“ za
celkovou cenu 222.536 Kč (cena včetně DPH).
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 14 – Smlouva o dílo na akci „Rozšíření VO Drnholec Výsluní – Husova“
Radě byly předloženy doručené nabídky na dodávku stavby „Rozšíření VO Drnholec Výsluní – Husova“.
Byly doručeny 4 nabídky:
Stanislav Konečný, Drnholec – nabídková cena 259.196 Kč
KA-ELVOD s.r.o. Hrušovany n.Jev – nabídková cena 266.019,21 Kč
ELE-MONT s.r.o., Hustopeče – nabídková cena 300.784 Kč
Fabouk Jan, Mikulov – nabídková cena 317.318 Kč
Jako dodavatel byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.
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Usnesení č. 72/12:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo se Stanislavem Konečným, IČ:66618886, Drnholec,
Svatoplukova 581/5, na dodávku stavby „Rozšíření VO Drnholec Výsluní – Husova“za celkovou
cenu 259.196 Kč (cena bez DPH).
Hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 15 – Smlouva o dílo na akci „Demolice dolního dvora“
Radě byly předloženy doručené nabídky na dodávku prací na akci „Demolice dolního dvora“. Na schůzi
rady bylo provedeno otevření doručených nabídek a jejich posouzení.
Byly doručeny 3 nabídky:
SOBOS CZ s.r.o. Třebíč – nabídková cena 1 086 840 Kč (bez DPH)
TREPART s.r.o., Praha – 1 121 500 Kč (bez DPH)
OTR Recycling s.r.o. Staré Město – 1 180 000 Kč (bez DPH)
Jako dodavatel byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.
Usnesení č. 72/13:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SOBOS CZ spol. s r.o., IČ:27725928, se
sídlem Na Klinkách 414, Třebíč, na dodávku prací na akci „Demolice dolního dvora“ za celkovou
cenu 1 086 840 Kč (cena bez DPH).
Hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 16 – Různé
a)

Příprava akce „Kanalizace ulice Tovární a oprava chodníku ulice Tovární“

Rada se zabývala přípravou realizace akce „Kanalizace ulice Tovární a oprava chodníku ulice Tovární“.
Bude zaslána výzva na předložení nabídek na dodávku díla nejméně třem možným dodavatelům –
společnosti COLAS CZ a.s., Swietelsky Stavební s.r.o., VHS Břeclav. Doručené nabídky budou předloženy
radě k posouzení a výběru dodavatele.
bez usnesení
b)

Příprava akce „Zateplení hasičské zbrojnice a zdravotního střediska“

Starosta informoval radu o přidělení dotace na akci „Zateplení hasičské zbrojnice a zdravotního střediska“.
Bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele akce.
bez usnesení
c)

Nákup zahradního malotraktoru

Starosta informoval radu o nutnosti nákupu zahradního malotraktoru. V současné době městys vlastní jeden
starší zahradní malotraktor, který je velmi poruchový. Nákup nového stroje je nutný pro zajištění průběžné
údržby veřejné zeleně. Bylo dohodnuto, že do příští schůze rady bude předložen návrh na nákup nového
stroje a finanční krytí.
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bez usnesení
Program schůze byl vyčerpán, žádné další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:15.

Zápis vyhotoven dne: 28.05.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

ing. Kocman Bronislav
místostarosta
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