MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 78. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 08.09.2014 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
Omluven: Ing. Bronislav Kocman, 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. 78/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 78. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočtové opatření č. 7/2014/RM
3. Peněžitý dar pro vítání občánků
4. Dohoda o znání dluhu a splátkovém kalendáři
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
6. Příprava 21. zasedání zastupitelstva
7. Majetkové
a) smlouva o právu provést stavbu úpravy zpevněných ploch na pozemku parc.č. 1715/6 k.ú. Drnholec
b) smlouva o právu provést stavbu úpravy zpevněných ploch na pozemku parc.č. 1715/6 k.ú. Drnholec
c) smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 8136 k.ú. Drnholec
d) smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 835/1 a 835/89 k.ú.
Drnholec
8. Různé
a) informace ke zřízení jedné učebny mateřské školy v objetu ZŠ na ulici Svatoplukova 277
b) informace k akci „Založení biocenter a prvků USES v k.ú. Drnholec
c) informace k akci „Zateplení budovy hasičské zbrojnice a zdravotního střediska“
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Rozpočtové opatření č. 7/2014/RM
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 7/2014, které se týká uhrazeného příspěvku na provoz
mateřské školy v Novém Přerově. Ten byl přeposlán na účet ZŠ a MŠ Drnholec.
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Usnesení č. 78/2:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014/RM, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Peněžitý dar pro vítání občánků
Radě byl předložen návrh na poskytnutí peněžitého daru novým občánkům Drnholce. Každému dítěti bude
poskytnuta částka 1.000 Kč v hotovosti, celkem se jedná o 6 dětí.
Usnesení č. 78/3:
Rada schvaluje poskytnutí peněžitého daru novým občánkům Drnholce ve výši 1.000 Kč na jedno dítě
podle předloženého seznamu, který tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
Radě byl předložen návrh dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s panem Šedivým Romanem, bytem
Hrušovanská 559, Drnholec. Jedná se o neuhrazené nedoplatky za poskytnuté služby související s nájmem
bytu na ulici Hrušovanská 559 v celkové výši 11.653 Kč. Dlužná částka bude uhrazena v šesti splátkách.
Usnesení č. 78/4:
Rada schvaluje dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář, která bude uzavřena s panem Šedivým
Romanem, bytem Hrušovanská 559, Drnholec. Schválené znění dohody tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Radě byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup dýchací
techniky pro jednotku SDH Drnholec. Dotace bude poskytnuta ve výši 70.000 Kč s tím, že tato částka
představuje minimálně 70% výdajů za nákup dýchací techniky. Zbývajících 30% bude hrazeno z rozpočtu
Městyse Drnholec.
Usnesení č. 78/5:
Rada schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup
dýchací techniky. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Příprava 21. zasedání zastupitelstva
Rada se zabývala přípravou 21. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 18.09.2014 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec.
Návrh programu jednání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení navrhnutého programu jednání, technický bod
Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1286/3 k.ú. Drnholec do vlastnictví Městyse Drnholec
Revokace usnesení – prodej pozemku parc.č. 677 k.ú. Drnholec
Různé
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6. Diskuse
7. Závěr
bez usnesení
Bod 7 – Majetkové záležitosti

a)

smlouva o právu provést stavbu úpravy zpevněných ploch na pozemku parc.č. 1715/6 k.ú.
Drnholec

Radě byla předložena žádost pana Zdeňka Juřeny bytem Tyršova 528, Drnholec, o provedení zpevněných
ploch na pozemku parc.č. 1715/6 k.ú. Drnholec. Jedná se o plochu před objektem vinného sklepa na ulici
Wolkerova, který je umístěn na pozemku parc.č. 1187. Bude provedena úprava stávajícího zadláždění a snížení
hrany obrubníku.
Usnesení č.78/6 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu úpravy zpevněných ploch na pozemku parc.č.
1715/6 k.ú. Drnholec se stavebníkem Juřenou Zdeňkem, bytem Tyršova 528, Drnholec. Práce budou
provedeny podle předloženého návrhu.
Hlasování

b)

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

smlouva o právu provést stavbu úpravy zpevněných ploch na pozemku parc.č. 1715/6 k.ú.
Drnholec

Radě byla předložena žádost paní Mileny Lehocké, bytem Zahradní 145, Drnholec, o provedení zpevněných
ploch na pozemku parc.č. 1715/6 k.ú. Drnholec. Jedná se o plochu před objektem vinného sklepa na ulici
Wolkerova, který je umístěn na pozemku parc.č. 1189. Bude provedena úprava stávajícího zadláždění a snížení
hrany obrubníku.
Usnesení č.78/6/I :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu úpravy zpevněných ploch na pozemku parc.č.
1715/6 k.ú. Drnholec se stavebníkem Lehockou Milenou, bytem Zahradní 145, Drnholec. Práce budou
provedeny podle předloženého návrhu.
Hlasování

c)

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 8136 k.ú. Drnholec

Radě byl předložen návrh smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 8136 k.ú. Drnholec se
společností E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Předmětem smlouvy je zřízení
služebnosti pro provoz a údržbu podpěrného bodu venkovního vedení VN v rámci stavby „Vd 110 kV 527
odb. Pohořelice – HJ, rek.“.
Usnesení č.78/7 :
Rada schvaluje uzavření předložené smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 8136 k.ú.
Drnholec se společností E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovic pro stavbu „Vd
110 kV 527 odb. Pohořelice – HJ, rek.“. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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d)

smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 835/1 a 835/89 k.ú.
Drnholec

Radě byl opětovně předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích
parc.č. 835/1 a 835/89 .ú. Drnholec se společností E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice. Jedná se o stavbu „Drnholec, obnova sítě NN, RD 426 až 201“ na ulici Tyršova. Součástí
předloženého návrhu smlouvy je i přepracovaný situační výkres, který respektuje vznesené připomínky na
umístění RS v lokalitě.
Usnesení č.78/8 :
Rada schvaluje uzavření předložené smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
pozemcích parc.č. 835/1 a 835/89 k.ú. Drnholec se společností E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovic pro stavbu „Drnholec, obnova sítě NN, RD 426 a 201“. Schválené znění
smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Různé
a) informace ke zřízení jedné učebny mateřské školy v objetu ZŠ na ulici Svatoplukova 277
RNDr. Kalandrová informovala radu o postupu prací na zřízení jedné učebny mateřské školy v objektu ZŠ
Drnholec na ulici Svatoplukova. Stavební práce jsou v současné době dokončeny, dokončují se vnitřní malby a
je dodána i část vnitřního vybavení. Kontrolu povedli i pracovníci KHS Břeclav. Jakmile bude doručeno
stanovisko KHS Břeclav, bude podána žádost o navýšení kapacity na Krajský úřad JmK Brno. Otevření
učebny lze předpokládat ke konci letošního roku. RNDr. Kalandrová dále informovala radu i o finančních
nákladech. Bylo dohodnuto, že na příští schůzi rady bude předloženo rozpočtové opatření na částku 200 tisíc
Kč na krytí nákladů na nákup vnitřního vybavení učebny, které bude kryto z rozpočtu Městyse Drnholec. Po
dokončení akce, kdy budou známy celkové náklady na stavební a další související práce, se bude rada dále
zabývat případným finančním krytím těchto nákladů.

b)

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

Starosta informoval radu o probíhajícím výběrovém řízení na tuto akci. Po jeho dokončení budou veškeré
potřebné doklady zaslány na Státní fond životního prostředí s žádostí o přidělení finančních prostředků.

c)

informace k akci „Zateplení budovy hasičské zbrojnice a zdravotního střediska“

Starosta informoval radu o probíhajícím výběrovém řízení na tuto akci. Po jeho dokončení budou neprodleně
zahájeny stavební práce.
Program schůze byl vyčerpán, žádné další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 16:45.
Zápis vyhotoven dne: 09.09.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka
Ivičič Jan v.r.
starosta

Bejdák Karel v.r.
člen rady
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