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 37. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 01.10.2012 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Kocman Bronislav, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel
Omluven: Ing. Lambot Jan
Zápis: Viceníková Lenka
Doba jednání: 16:00 – 17:15
bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání, přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny všech 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. 37/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 37. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení zapisovatele, schválení programu jednání
2. Provozní řád Kulturního domu Drnholec, pravidla a ceny pronájmu
3. Výběrové řízení – nákup starší automobilové stříkačky
4. Výběrové řízení – dokončující práce Staré radnice
5. Dodatek k zakázce „ Výměna oken u hasičské zbrojnice
6. Majetkové
a) smlouva o právu stavby – Zaoralová Marie, Dyjská 70, Drnholec – zpevněný přístup k rodinnému
domu, parkovací stání
b) záměr pronájmu pozemků parc.č. 8951, 8981, 8982, 8984, 8992, 9006, 8948, 8944, 8998 k.ú.
Drnholec
c) záměr prodeje pozemku parc.č. 1721/12 k.ú. Drnholec
7. Různé
8. Závěr

Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Provozní řád Kulturního domu Drnholec, pravidla a ceny pronájmu
V souvislosti se zánikem organizační složky Místní kulturní zařízení Drnholec byl radě předložen návrh provozního
řádu Kulturního domu Drnholec a návrh ceníku pronájmu a služeb.
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Předložený návrh provozního řádu neobsahuje žádné zásadní změny oproti dosavadnímu provoznímu řádu MKZ
Drnholec. Změny jsou v podstatě jen organizační – evidenci žádostí o pronájem, sepsání nájemní smlouvy, předání a
převzetí pronajatých prostor budou provádět pověření pracovníci úřadu městyse.
Předložený návrh ceníku: Nájemné za předsálí pro prodejní akce zůstává ve stejné výši – tedy 1.200 Kč/den (600 Kč
1/2dne). Nájemné za celý objekt Kulturního domu se sjednocuje na částku 500 Kč/den. Spotřeba vody, el.energie a
plynu – bude vyúčtována po skončení akce podle skutečně naměřených hodnot a aktuálních cen vodného, stočného a
energií.
Usnesení č. 37/2:
Rada městyse schvaluje
1. předložený návrh Provozního řádu Kulturního domu Drnholec, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení
2. předložený návrh ceníku nájemného a služeb v Kulturním domě Drnholec, který tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Výběrové řízení – nákup starší automobilové stříkačky
Rada byla seznámena s dosavadním průběhem. Velitel JSDH a někteří členové JSDH provedli prohlídku dalšího
nabízeného vozidla. Prozatím nebylo rozhodnuto o výběru. Do příští schůze rady velitel JSDH, případně s dalšími
členy JSDH, provede podrobnější prohlídku vytypovaného vozidla a předloží konečný návrh řešení.
bez usnesení
Bod 4 – Výběrové řízení na akci „dokončující práce Staré radnice“
Radě byly předloženy doručené nabídky na dokončující práce okolí Staré radnice. Nabídky předložili:
 Střechy a stavby Pinďák, Perná 279, IČ: 13058738 – nabídková cena 356.851 Kč včetně DPH
 MUSTELA, spol.s r.o., Brod nad Dyjí 47 – nabídková cena 351 522 Kč včetně DPH
 Dvořák František, IČ: 130063430, Dolní Dunajovice, Hlavní 115 – nabídková cena 341.068 Kč včetně DPH
Rada nabídky posoudila a vybrala nabídku s nejnižší nabízenou cenou.
Usnesení č. 37/3:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „dokončující práce Staré radnice“ se zhotovitelem – Dvořák
František, IČ:13063430, Dolní Dunajovice, Hlavní 115. Nabídková cena činí 341.068 Kč včetně DPH.
Současně rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – dodatek k zakázce „Výměna oken u hasičské zbrojnice“
Radě byl předložen návrh na doplnění zakázky na výměnu oken u hasičské zbrojnice, která byla přidělena společnosti
PRAMOS, a.s., IČ:63479087, se sídlem Brněnská 577, Šitbořice. Jedná se o doplnění dvou kusů oken na sociálním
zařízení (rozměrů 1450x930mm) a doplnění vnějších parapetů a žaluzií.
Usnesení č. 37/4:
Rada městyse schvaluje doplnění zakázky výměna oken u hasičské zbrojnice o dva kusy oken (na sociálním zařízení
rozměrů 1450x930mm), vnějších parapetů a žaluzií. Celková cena zakázky včetně těchto doplňků bude činit 121.126
Kč bez DPH, tedy 145.352 Kč včetně DPH.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 6 – Majetkové záležitosti
a. smlouva o právu stavby – Zaoralová Marie, Dyjská 70, Drnholec – zpevněný přístup k rodinnému
domu, parkovací stání
Radě byla předložena žádost paní Zaoralové Marie, ulice Dyjská 70, Drnholec, o uzavření smlouvy o právu
provést stavbu zpevněné plochy s napojením na místní komunikaci na ulici Dyjská k rodinnému domu
č.pop.70, které jsou umístěny na pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec.
Usnesení č.37/5 :
Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy u rodinného domu č.pop.
70 na ulici Dyjská umístěné na pozemku parc.č. 133/1 k.ú. Drnholec se stavebníkem – Zaoralová Marie,
Dyjská 70, Drnholec. Právo provést stavbu bude zřízeno bezúplatně.
Hlasování

Pro:4

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení přijato

b. záměr pronájmu pozemků parc.č. parc.č. 8951, 8981, 8982, 8984, 8992, 9006, 8948, 8944, 8998 k.ú.
Drnholec
Radě byla předložena žádost společnosti AGRO – Měřín, a.s., IČ: 494347179, se sídlem Zarybník 516, Měřín, o
pronájem pozemků parc.č. 8951, 8981, 8982, 8984, 8992, 9006, 8948, 8944, 8998 k.ú. Drnholec. Jedná se převážně o
pozemky, které výše uvedená společnost užívá a má je v nájmu do 31.12.2012.
Usnesení č.37/6 :
Rada městyse schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky parc.č. 8951, 8981, 8982, 8984, 8992, 9006,
8948, 8944, 8998 k.ú. Drnholec.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Odpovídá: majetkoprávní úsek
c. záměr prodeje pozemku parc.č. 1721/12 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost pana Janakieva Davida, bytem Dvořákova 17, Drnholec o odprodej pozemku parc.č.
1721/12 k.ú. Drnholec.
Usnesení č.37/7 :
Rada městyse schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc.č. 1721/12 k.ú. Drnholec.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Odpovídá: majetkoprávní úsek

Bod 7 – Různé
a. Rada byla seznámena s návrhem Agentury Music Model Trust s.r.o., Vlašimská 10, Praha, na uspořádání
koncertu dne 28.10.2012 v kostele Nejsvětější trojice v Drnholci. Cena koncertu je kalkulována na 12.000 Kč.
S ohledem na nízký zájem občanů o takovou akci v minulosti a dále i z finančních důvodů nebude tato
nabídka na pořádání koncertu přijata.
bez usnesení
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b. Starosta seznámil radu s projektovou dokumentací na akci „Revitalizace na ulicích Svatoplukova a
Vrchlického v Drnholci před školou“. Tato akce je plánována na rok 2013 a předpokládaný finanční náklad
bude činit 6 mil. Kč včetně DPH.
bez usnesení
c. Radě byl předložen návrh členů JSDH Drnholec na pořízení staršího vozidla VW Transporter pro potřeby
jednotky. Blíže bylo místostarostou upřesněno, že by se mělo jednat o vozidlo, které bude možné využít jako
rychlý zásahový automobil, nebo jako dopravní automobil a dále by mohlo sloužit i pro přepravu členů JSDH
a mladých hasičů.
Členové rady předložený návrh projednali.
Starosta ve věci uvedl, že v současné době není dokončen nákup staršího vozidla automobilové stříkačky. Jde
sice o automobil, který by byl převeden zdarma, ovšem dají se očekávat náklady na jeho uvedení do provozu,
dovybavení a následnou údržbu. Z předloženého návrhu jednotky SDH není znám bližší technický stav
vozidla, rok výroby, počet ujetých kilometrů, míst k sezení atd.
Usnesení č.37/8 :
Rada městyse schvaluje bezúplatný převod motorového vozidla VW Transporter pro využití Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Drnholec.
Hlasování

Pro: 1

Proti: 3

Zdržel se: 0

usnesení nebylo přijato

Bod 8 - Závěr:
Schválený program byl vyčerpán, příspěvky do diskuze žádné nebyly. Starosta ukončil schůzi v 17:15.

Zápis vyhotoven dne: 03.10.2012
Zapsala: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

Ing. Kocman Bronislav
místostarosta
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