MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 77. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 25.08.2014 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, Bejdák Karel, RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Jan Lambot
Omluven: Ing. Bronislav Kocman
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. 77/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 77. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Žádost o poskytnutí příspěvku na doprovodný program akce Vinobraní 2014
3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Mikulov o výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků
4. Majetkové záležitosti
a) pronájem pozemku parc.č. 538 k.ú. Drnholec
b) smlouva o právu provést stavbu na pozemku 1715/1 k.ú. Drnholec
5. Umístění reklamního zařízení
6. Žádost o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou
7. Různé
a) informace k plánované stavbě technické a dopravní infrastruktury v lokalitě U Sýpky II
b) informace k akci „Založení biocenter a prvků USES v k.ú. Drnholec“

Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Žádost o poskytnutí příspěvku na doprovodný program akce Vinobraní 2014
Radě byla předložena žádost paní Bronislavi Šimčíkové za organizátory Vinobraní 2014 o poskytnutí finanční
pomoci na úhradu nákladů na doprovodný program akce Vinobraní 2014, který je určen převážně pro rodiče
s dětmi a bude probíhat na náměstí v době od 14 do 18 hodin.
Rada předloženou žádost projednala a rozhodla o poskytnutí finanční podpory v rámci schváleného rozpočtu
formou částečné úhrady nákladů na doprovodný program akce Vinobraní 2014 do celkové výše 10.000 Kč.
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Usnesení č. 77/2:
Rada schvaluje částečnou úhradu nákladů na doprovodný program akce Vinobraní 2014 do celkové
výše 10.000 Kč.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Mikulov o výkonu působnosti na úseku
projednávání přestupků
Radě byl předložen návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Mikulov o výkonu přenesené
působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o projednávání přestupků, v platném znění. Za každý oznámený
přestupek poskytne Městys Drnholec Městu Mikulov úhradu nákladů ve výši 2.500 Kč. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s trváním do 31.12.2017.
Usnesení č. 77/3:
Rada schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy s Městem Mikulov o výkonu působnosti na
úseku projednávání přestupků. Návrh veřejnoprávní smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Majetkové záležitosti

a)

pronájem pozemku parc.č. 538 k.ú. Drnholec

Radě byl předložen materiál týkající se pronájmu pozemku parc.č. 538 k.ú. Drnholec. Jedná se o pozemek na
nám. Svobody sousedící s farou. Zveřejnění záměru pronájmu bylo schváleno radou dne 28.07.2014 usnesením
č. 76/4. Záměr byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 31.7.2014 do 15.8.2014.
O nájem pozemku projevil zájem jediný zájemce – Římskokatolická farnost Drnholec. Jelikož se jedná o
pozemek, který sousedí s objektem fary a je farností v Drnholci dlouhodobě bez závad užíván, schválila rada
pronájem na dobu neurčitou a stanovila nájemné za pozemek ve výši 100 Kč/rok.
Usnesení č.77/4 :
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností Drnholec, se sídlem nám.
Svobody 2, Drnholec, na pronájem pozemku parc.č. 538 k.ú. Drnholec o výměře 335 m2. Nájemné je
stanoveno ve výši 100 Kč/rok, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností dnem uzavření
smlouvy. Nájemné za rok 2014 bude uhrazeno v plné roční výši.
Hlasování

b)

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

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

Radě byla předložena žádost stavebníků Marka Drábka a Petry Drábkové, oba bytem Filipova 776/8, Brno –
Bystrc – o uzavření smlouvy o právu provést stavbu kanalizační a vodovodní přípojky a sjezdu k novostavbě
rodinného domu na pozemku parc.č. 1758/252 k.ú. Drnholec. Součástí předložené žádosti je i situační výkres
s vyznačením umístění přípojek a sjezdu ze silnice III tř.
Usnesení č.77/5 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu kanalizační a vodovodní přípojky a sjezdu na
pozemku parc.č. 1715/1 k.ú. Drnholec se stavebníky Markem Drábkem a Petrou Drábkovou, oba
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bytem Filipova 776/8, Brno tak, jak je vyznačeno v situačním výkrese, který tvoří přílohu tohoto
usnesení. Právo provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Umístění reklamního zařízení
Radě byla předložena žádost na umístění reklamního zařízení společnosti G-mont Hodonín s.r.o. Společnost
má zájem umísti tři kusy reklamního zařízení o rozměru do 0,6m2 na sloupy VO, které jsou ve vlastnictví
Městyse Drnholec.
Usnesení č.77/6 :
Rada schvaluje umístění 3 kusů reklamních zařízení o rozměru do 0,6 m2 společnosti G-mont s.r.o.
Hodonín, IČ: 26257874, se sídlem Štefánikova 32, Hodonín na sloupech veřejného osvětlení. Reklamní
zařízení budou zpoplatněna v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 v platném znění.
Hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Žádost o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou
Starosta přednesl radě svoji žádost o proplacení náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou za rok
2013. Dovolenou nebylo možné v roce 2013 vyčerpat z pracovních důvodů. Dalšího projednávání tohoto bodu
se starosta z důvodu podjatosti neúčastnil.
V souladu se zněním § 79 odst.4 zákona o obcích může uvolněný zastupitel v tomto případě požádat obec o
proplacení nevyčerpané dovolené. Rada věc projednala a rozhodla následovně:
Usnesení č.77/7 :
Rada schvaluje proplacení náhrady měsíční odměny uvolněnému členu zastupitelstva – starostovi
panu Janu Ivičičovi za nevyčerpanou dovolenou za kalendářní rok 2013.
Hlasování

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 7 – Různé
c) informace k plánované stavbě technické a dopravní infrastruktury v lokalitě U Sýpky II
Starosta informoval o postupu před zahájením stavby technické a dopravní infrastruktury v lokalitě U Sýpky
II.etapa. Stavba by měla být zahájena v podzimních měsících a dokončena v první polovině příštího roku. Pro
provádění stavby je třeba zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby podle § 152 odst.4
stavebního zákona. Byly osloveny dva subjekty. Výhodnější nabídku podal pan Marian Sokolík, Hrušovany
n.Jev., se kterým bude uzavřena dohoda na provedení práce na zajištění činnosti technického dozoru
stavebníka nad prováděním stavby.
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d)

informace k akci „Založení biocenter a prvků USES v k.ú. Drnholec

Starosta informoval radu o sdělení Státního fondu životního prostředí ve věci prodloužení platnosti
registračního listu na akci „Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“. Stanovisko fondu je v této věci
takové, že v současné době nebylo žádosti o prodloužení registračního listu vyhověno. SFŽP současně sdělil,
že je možnost podat další žádost v průběhu ledna 2015, kdy bude probíhat revize zbývajících finančních
prostředků.
Program schůze byl vyčerpán, žádné další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 16:55.

Zápis vyhotoven dne: 27.08.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan v.r.
starosta

RNDr. Jana Kalandrová v.r.
členka rady
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