Městys Drnholec
Kostelní 368, Drnholec 691 83
Tel., fax: 519 519 210
E-mail: podatelna@obecdrnholec.cz
____________________________________________________________________________________________________

ZÁPIS
z 13. zasedání rady Městyse Drnholec
konaného dne 6. 6. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Lambot Jan, Ing. Kocman Bronislav
Omluveni: 0
Hosté: 0
Zapisovatelka : Kaňkovská Anna
Zasedání zahájeno : 16. 00 hod.

Program:
1. Zahájení, program 13. zasedání rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Schválení restaurátorů pro zaslání výzvy k předložení nabídky – Restaurování sloupu-pylonu u
kostela
5. Schválení firem pro zaslání výzvy k předložení nabídky – Oprava kapličky na hřbitově
6. Výběrové řízení – Oprava vozovky a chodníků na Stavební ulici
7. Račák Antonín - Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky
8. Škrabal Jaroslav a Hedvika – úhrada geometrického plánu
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Starosta Jan Ivičič oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelkou jmenoval
Kaňkovskou Annu. Konstatoval, že zápis z předchozí rady byl ověřen, námitky k němu nebyly podány a je
vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti rady.
2. Schválení návrhu programu
Starosta přednesl návrh programu, vyzval členy rady k jeho doplnění, doplněn nebyl.
Usnesení 13/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navržený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů. Seznámil členy rady s výsledkem jednání s p.
Chrenovskou ve věci elektrické energie – nebytový prostor na Náměstí Svobody 63/5. Paní Chrenovská
předložila doklady - úhrada je dle jejího názoru náležitém pořádku. Jednání bude pokračovat.
Usnesení č.13/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, ostatní úkoly byly splněny.

-24. Schválení restaurátorů pro zaslání výzvy k předložení nabídky – Restaurování sloupu – pylonu u
kostela
Starosta seznámil se stavem dotace a předložil návrh pro zaslání výzvy k předložení nabídky
Usnesení č 13/4
Rada městyse Drnholec v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje zaslat výzvu k předložení nabídky dodavatele restaurování: p. Krososka
– Vracov, p. Pavůček – Pavlov, fi. Marston – Medlov.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Schválení firem pro zaslání výzvy k předložení nabídky – Oprava kapličky na hřbitově
Starosta seznámil se stavem dotace a předložil návrh firem
Usnesení č. 13/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, schválila zaslat výzvu k předložení nabídky dodavatele stavby fi: Kobliha – Hrušovany nad
Jevišovkou, Stavitelství Dvořák – Dolní Dunajovice, Mustela – Brod nad Dyjí.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Výběrové řízení – Stavební ulice
Starosta seznámil radu s tím, že bylo předloženo celkem 5 nabídek k realizaci stavby Oprava vozovky a
chodníků na ulici Stavební a za dohledu členů rady otevřel zapečetěné obálky
Usnesení č. 13/6
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, schválila následující pořadí nabídek (ceny včetně DPH):
1, fi. Strabag Brno
1. 375. 800,00 - Kč
2. VHS Břeclav
1. 438. 441,00 - Kč
3. Colas a.s. Brno
1. 553. 557,80 - Kč
4. Spr. a údr. silnic Břeclav
1. 710. 283,60 - Kč
5. Markusberg Miroslav
1. 805. 143,32 - Kč
Dodavatelem stavby Oprava vozovky a chodníků na ulici Stavební byla vybrána fi. Strabag a. s. Brno, která
podala nejnižší nabídku.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Račák Antonín – Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky
Starosta seznámil s návrhem smlouvy
Usnesení č.13/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky na Dyjské ulici k domu čp. 76
s Račákem Antonínem.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Śkrabal Jaroslav a Hedvika – úhrada geometrického plánu
Starosta seznámil radu s žádostí manželů Škrabalových
Usnesení č. 13/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje, aby v případě prodeje pozemku 1157/5 dalšímu zájemci (nerealizovaný odprodej
manželům Škrabalovým) bylo tak učiněno pod podmínkou úhrady již vyhotoveného a zaplaceného
geometrického plánu manželi Škrabalovými.

-3Hlasováno:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Různé
Starosta podal předběžné informace o žádosti o dotaci na rozhlednu
Ing. Kocman – stav obezdívky na morovém sloupě není v dobrém stavu
Starosta – bude záležet na možnosti uvolnění fin. prostředků a na získání dotace, ale až v roce 2012
Místostarostka – zda už je znám termín varhanního koncertu
Starosta – zatím není
10. Diskuse
Další již nebyla.
11. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, zasedání skončilo v 16. 45 hodin.
V Drnholci 7. 6. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 7. 6. 2011
RNDr. Kalandrová Jana
Místostarostka městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

