MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 74. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 23.06.2014 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE 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
Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, Bejdák Karel, RNDr. Kalandrová Jana
Omluven: Ing. Jan Lambot,
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. 74/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 74. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Smlouva o partnerství na projektu „ Pojďme se dotknout ICT“
3. Funkční období ředitelky Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o.
4. Zřízení pracoviště mateřské školy v objektu na ulici Svatoplukova 277/1 a navýšení kapacity mateřské
školy
5. Příprava 20. zasedání zastupitelstva
6. Majetkové
a) smlouva o právu provést stavbu zpevněných ploch na pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec
b) smlouva o právu provést stavbu přípojek vody a kanalizace na pozemku parc.č. 133/1 a parc.č. 51
k.ú. Drnholec
c) záměr pronájmu nebytových prostor – ordinace praktického lékaře ulice Tovární č.pop. 185
7. PD na akci „Cyklostezka kolem vodního díla Nové Mlýny“
8. Kanalizace na náměstí Svobody
9. Pronájem prostor v objektu Staré radnice
10. Různé
a) akce „Založení a obnova biocenter a prvků USES v k.ú. Drnholec“
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Smlouva o partnerství na projektu „Pojďme se dotknout ICT“
Rada byla seznámena se záměrem Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o. uzavřít smlouvu o
partnerství s finančním příspěvkem se Střediskem služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
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pedagogických pracovníků Brno, se sídlem Hybešova 15, Brno, na realizaci projektu „Pojďme se dotknout
ICT“. Návrh smlouvy byl radě předložen.
Usnesení č. 74/2:
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem na realizaci projektu
„Pojďme se dotknout ICT“ mezi Základní školou a mateřskou školou Drnholec, p.o., IČ: 70282790,
se sídlem Svatoplukova 277/2, Drnholec a Střediskem služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, se sídlem Hybešova 15, Brno. Znění smlouvy tvoří přílohu tohoto
usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Funkční období ředitelky Základní školy a mateřské školy Drnholec p.o.
Před zahájením projednávání tohoto bodu ohlásila RNDr. Jana Kalandrová střet zájmů a opustila jednání
rady.
Rada byla seznámena s materiálem týkajícím se funkčního období ředitelky Základní školy a mateřské školy
Drnholec, p.o.
RNDR. Jana Kalandrová byla jmenována do funkce usnesením rady č.12/4 ze dne 23.5.2011 s účinností od
1.7.2011. Na ředitele jmenované do funkce v roce 2011 se vztahuje čl. II bod 5 písm. c) zákona č. 472/2011 Sb.
Nejedná se totiž o ředitele, kteří by byli jmenováni do pracovního poměru na dobu určitou 6 let podle nového
znění § 166 odst. 2 školského zákona (z.č. 561/2004 Sb., v platném znění). Zřizovatel nemohl v roce 2011
vydat právní akt s účinky vyplývajícími z právní úpravy, která v době vydání jmenovacího dekretu nebyla ani
účinná ani platná (v platnost novela vstoupila až dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 30. prosince 2011,
účinná je od 1. ledna 2012). Jmenováním vznikl pracovní poměr na dobu neurčitou, avšak zároveň platí, že
k 1. lednu 2012 vykonává ředitel činnosti ředitele kratší dobu než 3 roky. Proto se na tento případ vztahuje
termín případného konce výkonu práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance v souladu s čl. II
bodem 5 písm. c) k 31. červenci 2014. V roce 2014 má zřizovatel možnost vyhlásit na dané místo konkurs za
podmínek stanovených v § 166 odst. 3 školského zákona. V souladu se zněním tohoto ustanovení může
zřizovatel vyhlásit konkurz na ředitele školy v průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele
školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením. Nedojde-li k
vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo
školského zařízení o dalších 6 let. Jelikož konkurz do 30.4.2014 zřizovatelem vyhlášen nebyl, prodlužuje se
funkční období ze zákona o dalších 6 let.
V souvislosti s výše uvedeným byl radě předložen návrh platového výměru ředitelky s platností od 1.7.2014.
Usnesení č. 74/3:
Rada schvaluje platový výměr pro ředitelku Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., RNDr.
Janu Kalandrovou, s platností od 1.7.2014. Platový výměr tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Po projednání tohoto bodu se na jednání vrátila RNDr. Jana Kalandrová.
Bod 4 – Zřízení pracoviště mateřské školy v objektu na ulic Svatoplukova 277/1
a navýšení kapacity mateřské školy
Rada byla seznámena s návrhem rozšíření kapacity mateřské školky v Drnholci zřízením pracoviště
v objektu základní školy na ulici Svatoplukova č.pop. 277/1. Budou provedeny a dokončeny stavební úpravy
a provoz by mohl být zahájen 1. září 2014.
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Usnesení č. 74/4:
I.

Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a
mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČ:70282790, se sídlem
Svatoplukova 277/2, Drnholec, ze 125 dětí na 149 dětí, a to s účinností od 1.9.2014.

II.

Rada schvaluje zřízení pracoviště mateřské školy (jedna třída) v objektu základní školy na
ulici Svatoplukova 277/2, Drnholec, která je umístěna na pozemku parc.č. 799 kat. území
Drnholec tak, jak je zakresleno v situačním výkrese, který tvoří přílohu tohoto usnesení, a to
s účinností 1.9.2014.

III.

Rada schvaluje podání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení ke
Krajskému úřadu JMK, a to s účinností od 1.9.2014.

Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Příprava 20. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
Rada se zabývala přípravou 20. zasedání zastupitelstva městyse Drnholec, které se uskuteční dne 3.července
2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.
Na program jednání jsou navrhovány následující body:
1) Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
2) Stanovení počtu členů Zastupitelstva městyse Drnholec pro volební období 2014-2018
3) Rekonstrukce Kulturního domu v Drnholci
bez usnesení

Bod 6 – Majetkové záležitosti

a)

smlouva o právu provést stavbu zpevněných ploch na pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec

Radě byla předložena žádost, kterou podal pan Račák Antonín, bytem Dyjská 76, Drnholec, o smlouvu o
právu stavby pro stavbu zpevněných ploch – chodník a příjezdová cesta – u rodinného domu č.pop. 76 na
ulic Dyjská tak, jak je vyznačeno v předloženém situačním výkrese.
Usnesení č.74/5 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu zpevněných ploch na pozemku parc.č.
133/1 k.ú. Drnholec s panem Račákem Antonínem, bytem Dyjská 76, Drnholec. Právo provést stavbu
bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování
b)

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

smlouva o právu provést stavbu přípojek vody a kanalizace na pozemku parc.č. 133/1 a 51
k.ú. Drnholec

Radě byla předložena žádost, kterou podal pan Bravenec Jan, bytem Šardice 415, o smlouvu o právu stavby
pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky k objektu č.pop. 83 na ulici Dyjské. Přípojky budou provedeny
dle předloženého situačního výkresu bez zásahu do místní komunikace.
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Usnesení č.74/6 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na
pozemku parc.č. 133/1a parc.č. 51 k.ú. Drnholec s panem Bravencem Janem, Šardice č.pop. 415.
Právo provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování
c)

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

záměr pronájmu nebytových prostor – ordinace praktického lékaře ulice Tovární č.pop. 185

Radě byl předložen návrh na zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Tovární
č.pop. 185. Jedná se o dokončenou ordinaci praktického lékaře v přízemí objektu.
Usnesení č.74/7 :
Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu č.pop. 185 na ulici
Tovární na pozemku parc.č. 1157/1 – ordinace praktického lékaře v přízemí objektu, která sestává z
ordinace lékaře, čekárny, šatny a sociálního zařízení o celkové podlahové ploše 22,75m2.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 7 – PD na akci „Cyklostezka kolem vodního díla Nové Mlýny“
Radě byla předložena cenová nabídka společnosti Viadesigne s.r.o., se sídlem Na zahradách 1151/16,
Břeclav, na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „ Cyklostezka kolem vodního díla Nové Mlýny –
SO 101 – část Drnholec“. Nabídková cena činí 150.173,10 Kč včetně DPH.
Rada po posouzení nabídky v této věci prozatím odročila rozhodnutí.
bez usnesení
Na jednání rady se dostavil Ing. Jan Lambot.
Bod 8 – Kanalizace na náměstí Svobody
Starosta seznámil radu s výsledkem průzkumu zájmu občanů o napojení na kanalizaci na náměstí Svobody.
Jedná se o napojení objektů od č.pop. 517 směrem ke křižovatce Pasohlávky – Litobratřice – Hrušovany
n.Jev. Většina z vlastníků objektů vyjádřila zájem o napojení na kanalizaci. Bude tedy zadáno zpracování
projektové dokumentace.
bez usnesení
Bod 9 – Pronájem prostor v objektu Staré radnice
Radě byla předložena žádost pana Martina Čemana a Zdeňka Kováře o pronájem nebytových prostor v nově
zrekonstruovaném objektu Staré radnice.
Rada po projednání žádosti dospěla k závěru, že prostory v objektu Staré radnice na náměstí Svobody č.pop.
prozatím nebudou určeny k pronájmu. Je možný pouze krátkodobý pronájem vinného sklepa.
Usnesení č.74/8 :
Rada neschvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v objektu č.pop. 1 na pozemku parc.č. 536
k.ú. Drnholec – objekt Staré radnice.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 10 – Různé
a) akce „Založení a obnova biocenter a prvků USES v k.ú. Drnholec“
Rada byla informována o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání postupu
zadavatel veřejné zakázky „Založení a obnova biocenter a prvků USES v k.ú. Drnholec“, kterým bylo
zadávací řízení zrušeno. O dalším postupu ve věci bude rada informována.
bez usnesení

Program schůze byl vyčerpán, žádné další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 16:40.

Zápis vyhotoven dne: 25.06.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan v.r.
starosta

ing. Kocman Bronislav v.r.
místostarosta

Stránka 5 z 5
Zápis ze 74. schůze Rady městyse Drnholec, konané dne 23.06.2014

