MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 76. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 28.07.2014 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

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. 76/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 76. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočtové opatření č. 6/2014/RM
3. Žádost o přidělení dotace TJ Dynamo Drnholec
4. Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Drnholec p.o. ke dni 30.06.2014
5. Žádost Římskokatolické farnosti o pozemek parc.č. 538 k.ú. Drnholec
6. Majetkové
a) žádost o prodej části pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec
b) smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 219/1 a 1715/1 k.ú. Drnholec
7. Smlouva o dílo na zakázku „Drnholec U Sýpky, II.etapa“
8. Zpevněné plochy na hřbitově Drnholec
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Rozpočtové opatření č. 6/2014/RM
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 6/2014. Rozpočtové opatření souvisí s poskytnutím dotace
TJ Dynamo Drnholec na opravu komínu a příspěvek na propagaci mikroregionu Mikulovsko. Tyto výdaje
budou na straně příjmů kryty příjmem z odvodů za vynětí pozemku ze ZPF.
Usnesení č. 76/2:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014/RM. Rozpočtové opatření tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 3 – Žádost o přidělení dotace TJ Dynamo Drnholec
Radě byla opětovně předložena žádost TJ Dynamo Drnholec o poskytnutí dotace na opravu havarijního stavu
komína nad šatnou kabin ve výši 48.000 Kč.
S ohledem na finanční možnosti městyse a schválený rozpočet bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace ve výši
10.000 Kč.
Usnesení č. 76/3:
Rada schvaluje poskytnutí dotace občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Dynamo Drnholec
IČ:18511970, se sídlem 691 83 Drnholec ve výši 10.000 Kč na opravu komína v objektu kabin na
pozemku parc.č . 575 k.ú. Drnholec.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Drnholec p.o. ke dni 30.06.2014
Radě byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o.,
sestavená ke dni 30.06.2014. Výsledek hospodaření ve sledovaném období: hlavní činnost + 352 822,13Kč,
vedlejší činnost: + 87 241,94 Kč.
Usnesení č. 76/4:
Rada schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy
Drnholec, p.o., IČ:70282790, Svatoplukova 277/2, Drnholec sestavenou ke dni 30.06.2014.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Žádost Římskokatolické farnosti Drnholec o pozemek parc.č. 538 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost Římskokatolické farnosti Drnholec o připsání pozemku parc.č. 538 k.ú. Drnholec.
Jedná o pozemek v sousedství fary Drnholec, který je ve vlastnictví Městyse Drnholec. Tento pozemek se
nachází v centrální části náměstí a je určen platnou územně plánovací dokumentací k využití pro stavby
obchodů a služeb. Vzhledem k poloze pozemku a jeho možnému využití je v zájmu městyse si tento pozemek
ponechat ve vlastnictví. Jelikož pozemek je Římskokatolickou farností Drnholec užíván, rozhodla rada
nabídnout tento pozemek do nájmu.
Usnesení č. 76/5:
Rada schvaluje zveřejnění záměru Městyse Drnholec pronajmout pozemek parc.č. 538 k.ú. Drnholec.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Majetkové záležitosti

a)

žádost o prodej části pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec

Radě byla předložena žádost, kterou podala paní Hana Muchová, bytem Dyjská 79/33, Drnholec, o prodej části
pozemku parc.č. 1077/23 k.ú. Drnholec. Jedná se o část pozemku na ulici Husova v lokalitě vinných sklepů.
Předmětná část se nachází v sousedství pozemku parc.č. 1036. Prodejem části pozemku parc.č. 1077/23 tak,
jak je uvedeno v žádosti, by došlo k zamezení přístupu k pozemku parc.č. 1036 ze strany nezpevněné cesty, a
tím i zamezení přístupu do dvorní části u stavby na tomto pozemku. Přístup z jiného pozemku není vzhledem
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k uspořádání v místě možný. Vzhledem k těmto skutečnostem rada rozhodla, že je vhodné předmětnou část
pozemku ponechat ve vlastnictví Městyse Drnholec a nezveřejňovat tedy záměr prodeje.
Usnesení č.76/6 :
Rada schvaluje zveřejnění záměru Městyse Drnholec prodat část pozemku parc.č. 1077/23 k.ú.
Drnholec o výměře cca 38 m2 podle situačního výkresu, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

b)

Pro: 0

Proti: 4

Zdržel se: 0

usnesení nebylo přijato

smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 219/1 a 1715/1 k.ú. Drnholec

Radě byla předložena žádost pana Makovce Karla, bytem Kozičín 44, Příbram a pana Michala Maška, bytem
Kozičín 48, Příbram, o smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky a zpevněných parkovacích ploch
na pozemku parc.č. 219/1 a 1715/1 k.ú. Drnholec. Jedná se o novou kanalizační přípojku a parkovací stání pro
plánovanou stavbu rekreačního objektu na pozemku parc.č. 447 a parc.č. 448 k.ú. Drnholec.
Usnesení č.76/7 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky a zpevněných
parkovacích ploch na pozemcích parc.č. 219/1 a 1715/1 k.ú. Drnholec se stavebníky Makovcem
Karlem, bytem Kozičín 44, Příbram a Michalem Maškem, bytem Kozičín 48, Příbram. Právo provést
stavbu bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 15.500 Kč s tím, že opravu narušeného živičného
povrchu parkoviště provede Městys Drnholec.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 7 – Smlouva o dílo na zakázku „Drnholec U Sýpky, II.etapa“
Rada byla seznámena s výsledkem výběrového řízení na zakázku „Drnholec U Sýpky, II.etapa“ a byly jí
předloženy podklady týkající se výběrového řízení.
Ve výběrovém řízení komise posuzovala čtyři předložené nabídky. Hodnotícím kritériem byla cena předložené
nabídky, a proto výběrová komise navrhla uzavření smlouvy o dílo na tuto zakázku se společností COLAS CZ,
a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha, která nabídla nejnižší cenu, a to 11 585 529,92 Kč bez DPH.
Usnesení č.76/8 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a.s., IČ:26177005, se sídlem Ke
Klíčovu 9, Praha 9, na zakázku „Drnholec U Sýpky, II.etapa“ za nabídkovou cenu 11 585 529,92 Kč
bez DPH. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Zpevněné plochy a chodník na hřbitově Drnholec
Radě byl předložen návrh vybudování zpevněných ploch a chodníků na hřbitově v Drnholci včetně cenové
kalkulace a nabídky na provedení prací.

Stránka 3 z 4
Zápis ze 76. schůze Rady městyse Drnholec, konané dne 28.07.2014

Usnesení č.76/9 :
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 na hřbitově za celkovou konečnou
cenu 236 447 Kč (cena včetně DPH).
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Program schůze byl vyčerpán, žádné další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 16:40.

Zápis vyhotoven dne: 29.07.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

ing. Kocman Bronislav
místostarosta
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