MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 44. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 25.02.2013 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan
Doba jednání: 16:00 – 17:35
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. 44/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 44. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení zapisovatele, schválení programu jednání
2. Příprava 14. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec
3. Výroční zpráva Základní a mateřské školy Drnholec za školní rok 2011/2012
4. Inventarizační zpráva Základní a mateřské školy Drnholec k 30.11.2012
5. Zápis do kroniky Městyse Drnholec za období roku 2012
6. Různé
7. Závěr
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Příprava 14. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
Rada se zabývala přípravou 14. zasedání zastupitelstva. Toto se uskuteční dne 7. března 2013 v 18:00 hodin.
Rada projednala návrh programu jednání a podrobněji se zabývala některými body navrženého programu.
 Návrh rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2013 – rada se podrobně seznámila s návrhem rozpočtu a s návrhem
plánovaných investičních akcí na rok 2013 a předložený návrh rozpočtu projednala. Rada doporučila
zastupitelstvu schválit rozpočet Městyse Drnholec pro rok 2013 podle předloženého návrhu.
 Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse na rok 2013 – rada se seznámila s podanými žádostmi na
přidělení dotací z rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2013 i s návrhem na jejich přidělení tak, jak je obsaženo
v návrhu rozpočtu na rok 2013. Žádost o dotace podalo celkem 7 subjektů – jedná se o sdružení či organizace
působící v oblasti mládeže, sportu, požární ochrany, kultury, sociálních služeb. Rada doporučila zastupitelstvu
schválit poskytnutí dotací dle předloženého návrhu.
 Majetkové záležitosti – rada se seznámila se s návrhy na prodeje pozemků parc.č. 835/81, 835/94, 835/95,
835/96, 835/97, 835/98, 835/99 k.ú. Drnholec – jediný zájemce o koupi, a dále pozemků parc.č. 2082 a 2083/1
k.ú. Drnholec – jediný zájemce o koupi. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej pozemků podle
předloženého návrhu.

Stránka 1 z 3
Zápis ze 44. schůze Rady městyse Drnholec, konané dne 25.02.2013



Rada byla seznámena s návrhem na revokaci usnesení č. 12/15 ve věci prodeje pozemku parc.č. 1756/253 k.ú.
Drnholec – pozemek pro výstavbu rodinného domu na ulici Wolkerova. Kupující i přes písemnou výzvu do
dnešního dne neuzavřel kupní smlouvu. O předmětný pozemek jsou další zájemci. Rada doporučuje
zastupitelstvu revokaci výše uvedeného usnesení.

Bod 3 – Výroční zpráva Základní a mateřské školy Drnholec za školní rok 2011/2012
Radě byla předložena Výroční zpráva Základní a mateřské školy Drnholec za školní rok 2011/2012. Rada se
s předloženou zprávou seznámila. Zpráva byla schválena Školskou radou dne 23.10.2012.
Usnesení č. 44/2:
Rada bere na vědomí předloženou Výroční zprávu Základní a mateřské školy Drnholec, p.o., sídlem
Svatoplukova 277/2, Drnholec.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Inventarizační zpráva Základní a mateřské školy Drnholec k 30.11.2012
Radě byla předložena inventarizační zpráva Základní a mateřské školy Drnholec, p.o. Rada se seznámila
s předloženou zprávou i s dalšími předloženými materiály týkajícími se inventarizace k 30.11.2012.
Usnesení č. 44/3:
Rada bere na vědomí předloženou Inventarizační zprávu Základní a mateřské školy Drnholec, p.o., sídlem
Svatoplukova 277/2, Drnholec k datu 30.11.2012 bez výhrad.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Zápis do Kroniky městyse Drnholec za období roku 2012
Rada byla seznámena s návrhem zápisu do Kroniky městyse Drnholec za rok 2012.
Usnesení č.44/4 :
Rada schvaluje předložený návrh zápisu do Kroniky městyse Drnholec za rok 2012.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 6 - Různé
1) Starosta informoval radu o předběžném odhadu nákladů na zřízení tříd mateřské školy v objektu základní
školy. Podle zpracované kalkulace se předpokládají finanční náklady v první etapě (zřízení 1. třídy v přízemí)
ve výši 2.300 tis. Kč (bez DPH), a ve druhé a třetí etapě (zřízení dalších dvou tříd, zázemí pro učitelky, malý
sál pro MŠ) náklady ve výši 5.200 tis. Kč (bez DPH). Jelikož předběžný odhad je vysoký a tudíž značně
neekonomický, rada se zabývala dalšími možnostmi řešení – tedy úpravou stávajících prostor v objektu
mateřské školy a případně i možností nabídnout rodičům umístit děti do detašovaných pracovišť MŠ Drnholec
(např. v Novém Přerově).
bez usnesení
2) Rada byla informována o kontrolách využití přidělených finančních prostředků z rozpočtu Městyse Drnholec
v rámci dotací na činnost místních spolků a organizací. Kontroly provedl Finanční výbor zastupitelstva
v měsíci lednu. Bylo zjištěno ve dvou případech, že poskytnuté finanční prostředky nebyly využity v souladu
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s uzavřenou smlouvou a část poskytnutých finančních prostředků bude muset být vrácena do rozpočtu
městyse.
bez usnesení
3) Starosta informoval radu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Drnholec za rok 2012. Nebyly
zjištěny závažné chyby a nedostatky uvedené v §10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumání hospodaření. Byl
zjištěn nedostatek týkající se chybně použité metody odpisu majetku v jednom případě.
bez usnesení
4) Starosta doplnil informace z předchozí schůze rady týkající se nákladů na likvidaci odpadů na území obce. Po
konečném započtení všech obdržených plateb za likvidaci a sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu a
bonusů od firmy EKO-KOM Městys Drnholec za rok 2012 z vlastních prostředků dotoval likvidaci všech
druhů odpadů na území městyse částkou 265 tis. Kč.
bez usnesení
5) Starosta informoval radu o podaných žádostech na přidělení dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje. Byly
podány žádosti o poskytnutí dotace na opravu hasičského auta a dále dotace na opravu Mariánského sloupu.
Na opravu Mariánského sloupu byla podána také žádost o přidělení dotace i na Ministerstvo kultury ČR.
bez usnesení
6) Rada byla informována o dalším postupu ve věci vyklizení bytu na ulici Svatoplukova č.p. 277. Jelikož
nájemní vztah se stávajícím nájemníkem byl ukončen a nájemník předmětný byt nepředal, budou v nejbližší
době předány veškeré potřebné doklady advokátní kanceláři k podání žaloby na soudní vyklizení předmětného
bytu. Současně budou podány návrhy na exekuce ve věci pohledávek za nájemným.
bez usnesení

Bod 7 - Závěr:
Schválený program byl vyčerpán, příspěvky do diskuze žádné nebyly. Starosta ukončil schůzi v 17:35.
Zápis vyhotoven dne: 28. 02. 2013
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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