MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 81. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 13.10.2014 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. 81/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 81. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Navýšení kapacity školní jídelny – výdejny
3. Rozpočtové opatření č. 9/2014/RM
4. Omezení provozu mateřských škol v období podzimních prázdnin
5. Veřejná zakázka „Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“
6. Výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Cyklostezka kolem
vodního díla Nové Mlýny, Drnholec - Pasohlávky“
7. Výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Drnholec - rozšíření
infrastruktury v obci“
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Navýšení kapacity školní jídelny – výdejny
Radě byl předložen návrh na navýšení kapacity školní jídelny – výdejny Základní školy a mateřské školy
Drnholec p.o., ze stávajících 114 dětí na 123 dětí. Jedná se o navýšení kapacity v provozu Mateřské školy
Nový Přerov ze stávajících povolených 15 dětí na 24 dětí, což je kapacita učebny v MŠ Nový Přerov.
Usnesení č. 81/2:
I.
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 99 dětí, a to s účinností
od 1.1.2015.
II.

Hlasování

Rada schvaluje podání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému
úřadu JMK, a to s účinností od 1.1.2015.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 9/2014/RM
Radě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 9/2014, které souvisí s poskytnutím dotací na přípravu a
konání voleb do zastupitelstva obce ve výši 40 tisíc Kč. Financování zůstává beze změn.
Usnesení č. 81/3:
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014/RM, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Omezení provozu mateřských škol v období podzimních prázdnin
Radě byl předložen návrh Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., na omezení provozu mateřských
škol v období podzimních prázdnin. Jedná se o uzavření MŠ Dobré Pole a MŠ Drnholec dne 27.10.2014 a MŠ
Nový Přerov dne 27.10.2014 a 29.10.2014. Uzavření bylo s rodiči projednáno, ti s uzavřením souhlasí.
Usnesení č. 81/4:
Rada schvaluje uzavření provozu Základní školy a mateřské školy Drnholec p.o., Svatoplukova 277/2,
Drnholec – provozy mateřské školy v Dobrém Poli a Drnholci dne 27.10.2014 a mateřské školy
v Novém Přerově dne 27.10.2014 a 29.10.2014.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Veřejná zakázka
„Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“
Radě byl předložen návrh na rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Založení biocenter
a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“. V průběhu zadávacího řízení byly zjištěny závažné nedostatky v zadávací
dokumentaci takového charakteru, že nelze dále v zadávacím řízení pokračovat. Byl tedy předložen návrh na
zrušení zadávacího řízení. Zjištěné nedostatky v zadávací dokumentaci budou odstraněny a neprodleně bude
zahájeno nové zadávací řízení.
Usnesení č. 81/5:
Rada zrušuje své usnesení č. 80/5 ze dne 29.09.2014.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Usnesení č. 81/6:
Rada rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Založení a obnova biocenter a prvků
ÚSES v k.ú. Drnholec“.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 6 – Výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro veřejnou zakázku
„Cyklostezka kolem vodního díla Nové Mlýny, Drnholec - Pasohlávky“
Radě byly předloženy doručené nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro
veřejnou zakázku „Cyklostezka kolem vodního díla Nové Mlýny, Drnholec - Pasohlávky“.
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Byly doručeny tři nabídky:
Viadesigne s.r.o., Na zahradách 1151/16, Břeclav – nabídková cena 150.173,10 Kč včetně DPH
VZD Invest s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, Pardubice – nabídková cena 226.270 Kč včetně DPH
Jančálek s.r.o., U tržiště 22, Břeclav – nabídková cena 213.908,70 Kč včetně DPH
Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka společnosti Viadesigne s.r.o., Na zahradách 1151/16, Břeclav,
s nejnižší nabídkovou cenou 150.173,10 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 81/7:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení pro veřejnou zakázku „Cyklostezka kolem vodního díla Nové Mlýny, Drnholec - Pasohlávky“
se společností Viadesigne s.r.o., IČ:27696880, Na zahradách 1151/16, Břeclav, za nabídkovou cenu
150.173,10 Kč včetně DPH.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 7 – Výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Drnholec rozšíření infrastruktury v obci“
Radě byly předloženy doručené nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro
veřejnou zakázku „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“. Jedná se o rozšíření sítí technické infrastruktury
a zpevněnou místní komunikaci na ulici Husova – lokalita vinných sklepů.
Byly doručeny dvě nabídky:
AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, Břeclav - nabídková cena 459.800 Kč včetně DPH
Jančálek s.r.o., U tržiště 22, Břeclav – nabídková cena 756.802,60 Kč včetně DPH
Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka společnosti AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., IČ: 60710063,
Kapusty 27, Břeclav, s nejnižší nabídkovou cenou 459.800 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 81/8:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení pro veřejnou zakázku „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“ se společností AQUA
CENTRUM Břeclav s.r.o., IČ: 60710063, Kapusty 27, Břeclav, za nabídkovou cenou 459.800 Kč
včetně DPH.
Hlasování

Pro: 5

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: 14.10.2014
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

Ing. Kocman Bronislav
místostarosta
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