MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE DRNHOLEC Č.30
KONANÉ DNE 14.05.2012 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, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel
Omluveni: Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan
Zápis: Viceníková Lenka
Doba jednání: 16:00 – 17:10
Program:
1. Technický bod - zahájení, schválení zapisovatele, schválení programu jednání
2. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava vozovky Výsluní – Husova“
3. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníků Náměstí + Hrušovanská ulice“
4. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Kanalizace na ulici Mlýnská“
5. Odpisový plán Základní školy Drnholec
6. Smlouvy o právu stavby na pozemcích Městyse Drnholec
7. Smlouva o dílo projektová dokumentace a příprava žádosti do OP ŽP pro projekt „Založení biocenter a prvků
ÚSES v k.ú. Drnholec“
8. Informace a různé
9. Závěr
ad 1 - Technický bod - zahájení, schválení zapisovatele, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání, přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady.
Zapisovatelkou jmenoval Viceníkovou Lenku. 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. 30/1:
Rada městyse Drnholec schvaluje předložený návrh programu jednání.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

schváleno

Ad 2 – Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava vozovky Výsluní – Husova“
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Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení pro akci „Oprava vozovky Výsluní – Husova“. Výběrové řízení bylo
provedeno v souladu se schválenou směrnicí č. OS-AK/07/2011. Výběrová komise jako vítěze doporučila společnost
COLAS CZ, a.s., IČ:26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9 – pobočka Brno, Tyršova 748, Modřice, s nejnižší
nabídkovou cenou za realizaci díla v hodnotě 588.120,36 Kč včetně DPH.
Usnesení č.30/2 :
Rada městyse schvaluje na základě výsledku výběrového řízení a v souladu s doporučením komise uzavření
smlouvy o dílo na akci „Oprava vozovky Výsluní – Husova“ se společností COLAS CZ, a.s., IČ:26177005, se
sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9 – pobočka Brno, Tyršova 748, Modřice. Nabídková cena činí 588.120,36 Kč
včetně DPH. Současně pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Termín: neprodleně Odpovídá: starosta

Zdržel se: 0

schváleno

1. Ad 3 – Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníků Náměstí + Hrušovanská ulice“
Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení pro akci „Oprava chodníků Náměstí + Hrušovanská ulice“.
Výběrové řízení bylo provedeno v souladu se schválenou směrnicí č. OS-AK/07/2011. Výběrová komise jako vítěze
doporučila společnost COLAS CZ, a.s., IČ:26177005, se sídlem Ke Klíčovu9, Praha 9 – pobočka Brno, Tyršova 748,
Modřice, s nejnižší nabídkovou cenou za realizaci díla v hodnotě 324.382,45 Kč včetně DPH.
Usnesení č.30/3 :
Rada městyse schvaluje na základě výsledku výběrového řízení a v souladu s doporučením komise uzavření
smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníků Náměstí + Hrušovanská ulice“ se společností COLAS CZ, a.s.,
IČ:26177005, se sídlem Ke Klíčovu9, Praha 9 – pobočka Brno, Tyršova 748, Modřice. Nabídková cena činí
324.382,45 Kč včetně DPH. Současně pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
schváleno
Termín: neprodleně Odpovídá: starosta

Ad 4 – Uzavření smlouvy o dílo na akci „Kanalizace na ulici Mlýnská“
Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení pro akci „Kanalizace na ulici Mlýnská“. Výběrové řízení bylo
provedeno v souladu se schválenou směrnicí č. OS-AK/07/2011. Výběrová komise jako vítěze doporučila společnost
COLAS CZ, a.s., IČ:26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9 – pobočka Brno, Tyršova 748, Modřice, s nejnižší
nabídkovou cenou za realizaci díla v hodnotě 197.897,33 Kč bez DPH.
Usnesení č.30/4 :
Rada městyse schvaluje na základě výsledku výběrového řízení a v souladu s doporučením komise uzavření
smlouvy o dílo na akci „Kanalizace na ulici Mlýnská“ se společností COLAS CZ, a.s., IČ:26177005, se sídlem
Ke Klíčovu9, Praha 9 – pobočka Brno, Tyršova 748, Modřice. Nabídková cena činí 197.897,33 Kč bez DPH.
Současně pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
schváleno
Termín: neprodleně
Odpovídá: starosta
Ad 5 – Odpisový plán Základní školy Drnholec
Byl předložen návrh odpisového plánu na rok 2012 Základní školy Drnholec, příspěvkové organizace, IČ:70282790,
Svatoplukova277/2, Drnholec.
Usnesení č.30/5:
Rada městyse Drnholec schvaluje odpisový plán na rok 2012 Základní školy Drnholec, příspěvkové
organizace, IČ:70282790, Svatoplukova277/2, Drnholec, dle předloženého návrhu, který je jako příloha
nedílnou součástí originálu zápisu.
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Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

schváleno

Ad 6 – Smlouvy o právu stavby na pozemcích městyse Drnholec
6.1 Umístění a provedení stavby vodovodní přípojky pro stavbu penzionu na ulici Lékárnická Drnholec – vodovodní
přípojka na pozemku parc.č. 210/1 k.ú. Drnholec, který je ve vlastnictví Městyse Drnholec. Stavebníci –
ing.Růžička Libor, nar.: 07.07.1970, bytem Drnholec, Palackého 448 a Růžičková Lenka, nar.: 21.08.1975,
bytem Drnholec, Palackého 448. Předložen situační výkres návrhu trasy vodovodní přípojky.
Usnesení č. 30/6:
Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy o právu stavby vodovodní přípojky pro stavbu penzionu na ulici
Lékárnická Drnholec s žadateli – ing.Růžička Libor, nar.: 07.07.1970, bytem Drnholec, Palackého 448 a
Růžičková Lenka, nar.: 21.08.1975, bytem Drnholec, Palackého 448 podle předloženého návrhu.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
schváleno
Termín: do příštího zasedání rady Odpovídá: Viceníková Lenka
6.2 Umístění a provedení stavby zadláždění vjezdu do domu a zpevněných ploch na vlastní náklad stavebníka na ulici
Husova č.pop. 231 ze zámkové dlažby na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec podle předloženého situačního
nákresu na vlastní náklady stavebníka. Stavebník – Roseneggerová Jarmila, nar.: 08.12.1957, bytem Husova
231/35, Drnholec.
Usnesení č. 30/7:
Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy o právu zadláždění vjezdu do domu a zpevněných ploch na ulici
Husova č.pop. 231 ze zámkové dlažby na pozemku parc.č. 1077/1 k.ú. Drnholec podle předloženého
situačního nákresu – s žadatelem Roseneggerová Jarmila, nar.: 08.12.1957, bytem Husova 231/35, Drnholec.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Termín: do příštího zasedání rady Odpovídá: Viceníková Lenka

schváleno

6.3 Umístění a provedení stavby zpevněných ploch u prodejny na Náměstí Svobody na pozemku parc.č. 133/1 k.ú.
Drnholec na vlastní náklad stavebníka podle předloženého situačního výkresu. Stavebník – Kalianko Radim,
nar.:05.04.1975, bytem Husova 596/96, Drnholec.
Usnesení č. 30/8:
Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy o právu stavby zpevněných ploch u prodejny na Náměstí Svobody
na pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec podle předloženého situačního nákresu – s žadatelem Kalianko
Radim, nar.:05.04.1975, bytem Husova 596/96, Drnholec.
Hlasování Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
schváleno
Termín: do příštího zasedání rady
Odpovídá: Viceníková Lenka

Ad 7 – Smlouva o dílo projektová dokumentace a příprava žádosti do OP ŽP
Starosta seznámil s návrhem smlouvy o dílo pro zpracování projektové dokumentace a přípravu žádosti do Operačního
programu Životní prostředí pro projekt „Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“ se společností Biosférická
rezervace Dolní Morava, o.p.s., IČ:26938171, se sídlem Národních Hrdinů 23, Břeclav – pobočka Zámecké náměstí
69, Lednice.
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Usnesení č. 30/9:
Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projetu a přípravu žádosti do OP ŽP pro
projekt „Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“ se společností Biosférická rezervace Dolní
Morava, o.p.s., Zámecké náměstí 69, Lednice. Současně pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
schváleno
Termín: neprodleně Odpovídá: starosta

Ad 8 – Informace a různé
8.1 Starosta informoval o nabídce společnosti STKO Mikulov bezplatně poskytnout průhledné pytle na textil. Svoz
těchto pytlů bude v obcích, kde běží čtyř popelnicový systém zdarma. Pytle lze použít na textil a obuv. Pytle
budou k dispozici na Úřadu městyse a budou občanům městyse vydávány na požádání a zdarma.
bez usnesení
8.2 Starosta informoval o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výměnu oken u hasičské
zbrojnice ve výši 140.000,- Kč. Smlouva o poskytnutí dotace bude předložena nejbližšímu zasedání zastupitelstva.
bez usnesení
8.3 Starosta informoval o rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu pro nákup
výpočetní techniky do knihovny v celkové výši 50.000 Kč.
bez usnesení
8.4 RNDr. Kalandrová informovala o plnění rozpočtu ZŠ a MŠ Drnholec. Informovala o platbách příspěvků na žáky
od obcí Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Litobratřice, Nový Přerov, Brod nad Dyjí a Pasohlávky.
bez usnesení
8.5 RNDr. Kalandrová informovala o nových možnostech získání dotací z Ministerstva školství. Jedná se o nově
zveřejněné výzvy a budou prověřeny možnosti získání dotací.
bez usnesení
8.6 Starosta informoval o stavu promítacího zařízení kina. Po provedené kontrole a revizi promítací techniky bylo
zjištěno, že je třeba provést výměnu a opravy některých částí přístroje s odhadovaným nákladem 40.000 Kč. Kino
není již delší dobu v provozu a ani před ukončením provozu nebyl velký zájem ze strany návštěvníků. Z těchto
důvodů se potřebné náklady na opravu promítací techniky jeví jako nehospodárné. Celá problematika byla
diskutována.
Usnesení č. 30/10
Rada městyse souhlasí s ukončením provozu kina Drnholec.
Hlasování Pro: 3
Termín: neprodleně

Proti: 0
Odpovídá: starosta

Zdržel se: 0

schváleno

8.7 Starosta informoval o postupu prací na stavbě rozhledny. Stavba by měla být dokončena v měsíci květnu 2012 a
v současné době probíhá příprava na dokončení a slavnostní otevření rozhledny. V této souvislosti byla také
diskutována otázka doplnění mobiliáře u rozhledny pro posezení a odpočinek návštěvníků.
Usnesení č. 30/11
Rada městyse souhlasí s nákupem a instalací mobiliáře – posezení - v prostoru rozhledny.
Hlasování Pro: 3
Termín: neprodleně

Proti: 0
Odpovídá: starosta

Zdržel se: 0

schváleno

8.8 Přesunutí ordinace praktického lékaře do přízemní objektu na ulici Tovární. V současné době je ordinace v prvním
poschodí a objekt není vybaven bezbariérovým přístupem. To působí obtíže zejména starším a méně pohyblivým
občanům. V této věci budou prověřeny možnosti přesunutí ordinace do přízemí objektu s ohledem na předpisy na
úseku hygieny a požární bezpečnosti a s odhadem potřebných nákladů. Následně rada ve věci rozhodne.
Termín: 30.9.2012
Odpovídá: Viceníková Lenka
bez usnesení
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Ad 8 Závěr:
Schválený program byl vyčerpán, příspěvky do diskuze žádné nebyly. Starosta ukončil jednání v 17:10.

Zápis vyhotoven dne: 21.05.2012
Zapsala: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta městyse Drnholec

Ing. Kocman Bronislav
místostarosta městyse Drnholec

Stránka 5 z 5
Zápis z jednání Rady městyse Drnholec č.30 ze dne 14.května 2012

