MĚSTYS 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

ZÁPIS Z 80. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 29.09.2014 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, Bejdák Karel, RNDr. Kalandrová Jana, 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 všech 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. 80/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 80. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Zřízení pracoviště mateřské školy v objektu na ulici Svatoplukova 277/2 a navýšení kapacity mateřské
školy
3. Rozpočtové opatření 8/2014/RM
4. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“
5. Příkazní smlouva na výkon technického dozoru na akci „Zateplení budovy hasičské zbrojnice a
zdravotního střediska“
6. Příkazní smlouva na veřejnou zakázku „Elektronická aukce na dodavatele el. energie a plynu“
7. Majetkové
a) smlouva o právu provést stavbu přípojky kanalizace a NN, sjezd a zpevněné plochy na pozemku parc.č.
8524/4 a 1286/1 k.ú. Drnholec
b) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec
8. Různé
a) informace o nabídce interaktivních panelů
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Zřízení pracoviště mateřské školy v objektu na ulici Svatoplukova 277/2
a navýšení kapacity mateřské školy
Rada byla seznámena s průběhem prací na zřízení učebny mateřské školy pro 24 dětí v objektu základní školy
na ulici Svatoplukova. Stavební práce jsou dokončeny, jsou dokončeny i vnitřní malby, vybavení učebny je
téměř dokončeno. V současné době je očekáváno stanovisko Krajské hygienické stanice a následně bude
možné podat žádost o zápis do rejstříku škol u Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nebližší možný termín
otevření učebny je 1. listopadu 2014. Z toho důvodu je tedy třeba, aby rada zrušila své usnesení ze dne
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23.06.2014 č. 74/4 a přijala nové usnesení s termínem uvedení do provozu od 1.11.2014. Současně je třeba i
navýšení kapacity školní jídelny – výdejny o 24 dětí – pro potřeby nově zřizované učebny MŠ.
Usnesení č. 80/2:
Rada zrušuje své usnesení ze dne 23.06.2014 č. 74/4.
Usnesení č. 80/3:
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 1.11.2014.
II.
Rada schvaluje zápis nového místa výkonu činnosti mateřské školy (jedna třída pro 24 dětí)
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 1.11.2014.
III.

Rada schvaluje navýšení celkové kapacity školní jídelny – výdejny, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace,
IČ:70282790, se sídlem Svatoplukova 277/2, Drnholec, z 90 dětí na 114 dětí a to s účinností
od 1.11.2014.

IV.

Rada schvaluje zřízení školní jídelny - výdejny (pro 24 dětí) 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
1.11.2014.

V.

Rada schvaluje podání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému
úřadu JMK, a to s účinností od 1.11.2014.

Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 8/2014/RM
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 8/2014, které souvisí převážně s poskytnutím finančních
prostředků na vybavení nově zřizované učebny mateřské školy ve výši 200 tisíc Kč. Na straně příjmů je toto
kryto zvýšenými odvody z výherních automatů a vyšším výběrem správních poplatků. Financování zůstává
beze změn.
Usnesení č. 80/4:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014/RM, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Výběr dodavatele na veřejnou zakázku
„Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“
Radě byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Založení biocenter a
prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“. Byly předloženy celkem tři nabídky. Hlavním hodnotícím kritériem byla
stanovena výše nabídkové ceny.
Jako nejvhodnější nabídku komise vyhodnotila nabídku sdružení „Společnost Drnholec“ společnosti Trepart
s.r.o., IČ:25917838, se sídlem Pištěkova 782/73, Praha 4 a společnosti KAVYL, spol. s r.o. IČ:49975358,
Mohelno 563, Mohelno, s nejnižší nabídkovou cenou 43.257.130 Kč bez DPH.
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Usnesení č. 80/5:
1) Rada rozhodla o tom, že nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku„Založení biocenter a
prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“ je nabídka sdružení „Společnost Drnholec“ společností Trepart
s.r.o., IČ:25917838, se sídlem Pištěkova 782/73, Praha 4 a KAVYL, spol. s r.o. IČ:49975358,
Mohelno 563, Mohelno, s nejnižší nabídkovou cenou 43.257.130 Kč bez DPH.
2) Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Založení biocenter a prvků
ÚSES v k.ú. Drnholec“ se sdružením „Společnost Drnholec“ společností Trepart s.r.o.,
IČ:25917838, se sídlem Pištěkova 782/73, Praha 4 a KAVYL, spol. s r.o. IČ:49975358,
Mohelno 563, Mohelno, za nabídkovou cenu 43.257.130 Kč bez DPH.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Příkazní smlouva na výkon technického dozoru na akci
„Zateplení budovy hasičské zbrojnice a zdravotního střediska“
Radě byl předložen návrh příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na stavbě „Zateplení
budovy Hasičské zbrojnice a zdravotního střediska“ s ing. Zdeňkem Dokoupilem, IČ:136 63 861, Cvrčovice
81.
Usnesení č. 80/6:
Rada schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na stavbě
„Zateplení budovy Hasičské zbrojnice a zdravotního střediska“ s ing. Zdeňkem Dokoupilem,
IČ:13663861, Cvrčovice 81, za dohodnutou cenu ve výši 330 Kč/hod. Schválené znění příkazní
smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Příkazní smlouva na veřejnou zakázku
„Elektronická aukce na dodavatele el. energie a plynu“
Radě byl předložen návrh příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Elektronická aukce na dodavatele el.energie
a plynu“ se společností A-TENDER s.r.o., IČ:24299138, se sídlem náměstí Dr. Václava Holého 1057/16,
Praha 8 – Libeň. Odměna za provedení aukce je navrhována ve výši 20% z celkové úspory finančních
prostředků za dodávky el. energie a plynu.
Rada byla také seznámena s aktuálními nabídkami společností RWE energie a.s. a E.ON Energie a.s. na
dodávky plynu a el. energie. Po projednání bylo rozhodnuto, že bude uzavřena příkazní smlouva na
elektronickou aukci na dodavatele el. energie a plynu se společností A-TENDER s.r.o.
Usnesení č. 80/7:
Rada schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Elektronická aukce na dodavatele
el.energie a plynu“ se společností A-TENDER s.r.o., IČ:24299138, se sídlem náměstí Dr. Václava
Holého 1057/16, Praha 8 – Libeň. Odměna za provedení aukce je navrhována ve výši 20% z celkové
úspory finančních prostředků za dodávky el. energie a plynu. Schválené znění příkazní smlouvy tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Stránka 3 z 5
Zápis ze 80. schůze Rady městyse Drnholec, konané dne 29.09.2014

Bod 7 – Majetkové záležitosti

a)

smlouva o právu provést stavbu přípojky kanalizace a NN, sjezd a zpevněné plochy na pozemku
parc.č. 8524/4 a 1286/1 k.ú. Drnholec

Radě byla předložena žádost pana Daniela Trochty, nar.:5.9.1974, bytem Zadní Hamry 148 a paní Šárky
Trochtové, nar.:16.7.1977, bytem Výsluní 379, Drnholec, o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na
pozemcích parc.č. 8524/4 a 1286/1 k.ú. Drnholec – přípojka kanalizace a NN, zpevněné plochy a sjezd
z místní komunikace k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 8524/3 k.ú. Drnholec. Přechod místní
komunikace bude proveden překopem.
Usnesení č.80/8 :
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojky kanalizace a NN, sjezd a zpevněné
plochy na pozemku parc.č. 8524/4 a 1286/1 k.ú. Drnholec se stavebníky panem Danielem Trochtou,
nar.:5.9.1974, bytem Zadní Hamry 148 a paní Šárkou Trochtovou, nar.:16.7.1977, bytem Výsluní 379,
Drnholec. právo provést stavbu se zřizuje za úplatu ve výši 500 Kč. Práce budou provedeny podle
předloženého návrhu.
Hlasování

b)

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení bylo přijato

smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú.
Drnholec

Radě byl předložen návrh smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec se
společností E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Předmětem smlouvy je zřízení
služebnosti pro stavbu „Drnholec, přípojka NN Mitischka“.
Usnesení č.80/9 :
Rada schvaluje uzavření předložené smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1077/1
k.ú. Drnholec se společností E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovic pro stavbu
„Drnholec, přípojky NN Mitischka“. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

Bod 8 – Různé
a) informace o nabídce interaktivních panelů
Starosta seznámil radu s nabídkou prezentace městyse na interaktivních panelech v Břeclavi. Městysi byla
nabídnuta možnost účastnit se prezentace na interaktivních panelech v Břeclavi za jednorázový poplatek ve
výši 25 tisíc Kč. Po diskusi bylo radou doporučeno tuto nabídku odmítnout.
bez usnesení
Program schůze byl vyčerpán, žádné další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 16:35.
Zápis vyhotoven dne: 30.09.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka
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Ivičič Jan v.r.
starosta

Ing. Kocman Bronislav v.r.
místostarosta
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