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

ZÁPIS
ze 14. zasedání rady Městyse Drnholec
konaného dne 20. 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 14. zasedání rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Schválení finanční odměny odstupujícímu řediteli ZŠ p. Smíškovi
5. Výběrové řízení na akci „ Oprava kapličky na hřbitově“
6. Moravec Jiří – ţádost o odprodej pozemku p. č. 209
7. Smlouva o dílo s IWW Engeneering s. r. o. Kroměříţ na zhotovení PD
8. Smlouva o dílo s IWWA s. r. o. Kroměříţ na přípravu ţádosti o dotaci
9. Smlouva o dílo s fi. Strabag a.s. Brno na stavbu „ Oprava vozovky a chodníků na ulici Stavební“
10. D.I. Haičman Milan – stanovisko k přípravě PD - Ţamberská Marcela
11. Španiel Jan – ţádost o odprodej pozemku p. č. 624 v k. ú. Drnholec
12. Schválení nájemní smlouvy s p. Texlem Jaroslavem a Miladou na pozemek p. č. 213
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Starosta Jan Ivičič oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelkou jmenoval
Kaňkovskou Annu. Konstatoval, ţe zápis z předchozí rady byl ověřen, námitky k němu nebyly podány a je
vyloţen k nahlédnutí v zasedací místnosti rady.
2. Schválení návrhu programu
Starosta přednesl návrh programu, vyzval členy rady k jeho doplnění, doplněn nebyl.
Usnesení 14/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navrţený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
3. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.14/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, úkoly byly splněny.

Zdrţel se: 0

4. Schválení finanční odměny odstupujícímu řediteli ZŠ Drnholec p. Smíškovi
Starosta předloţil radě návrh.
Usnesení č 14/4
Rada městyse Drnholec v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění schvaluje p. Liboru Smíškovi k jeho odstoupení odměnu ve výši 30. 000,Kč za mimořádné plnění úkolů na úseku získávání dotací, mimořádných výsledků na úseku gymnastiky atd.
(1/3 z odměny tvoří odvody za zaměstnance a za organizaci).
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
5. Výběrové řízení na akci „Oprava kapličky na hřbitově“
Starosta seznámil s tím, ţe byly osloveny fi Kobliha Hrušovany nad Jevišovkou, Stavitelství Dvořák Dolní
Dunajovice, Mustela Brod nad Dyjí, Mach a Báťa Mikulov. Nabídku předloţilo pouze Stavitelství Dvořák
Dolní Dunajovice.
Usnesení č. 14/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, schválila jako dodavatele stavby „Oprava kapličky na hřbitově“ fi. Stavitelství František Dvořák
Dolní Dunajovice v hodnotě díla 225. 048,- Kč včetně DPH.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
6. Moravec Jiří – ţádost o odprodej pozemku p. č. 209 v k. ú. Drnholec
Starosta seznámil radu s ţádostí.
Usnesení č. 14/6
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, odloţila ţádost s tím, ţe bude předmětem projednání aţ po jejím doplnění.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti:. 0
Zdrţel se: 0
7. Smlouva o dílo s IWW Engeneering s. r. o. Kroměříţ na zhotovení PD
Starosta seznámil radu se smlouvou.
Usnesení č.14/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o dílo č. 010/2011 uzavřenou mezi IWW Engeneering s. r. o. Kroměříţ, jako
zhotovitelem a Městysem Drnholec, jako objednatelem na zhotovení projektové dokumentace na změnu
systému vytápění ZŠ Drnholec v hodnotě díla 50. 000,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
8. Smlouva o dílo s IWWA s. r. o. Kroměříţ – na přípravu ţádosti o dotaci
Starosta seznámil radu se smlouvou.
Usnesení č. 14/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o dílo č. VIWHO33/2011 uzavřenou mezi IWWA s. r. o. Kroměříţ, jako
zhotovitelem a Městysem Drnholec, jako objednatelem, na přípravu a zpracování ţádosti o dotaci na změnu
systému vytápění ZŠ, přípravu výběrového řízení a zajištění administrace projektu.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
9. Smlouva o dílo s fi. Strabag a. s. Brno na stavbu „Oprava vozovky a chodníků na ulici Stavební“
Starosta předloţil radě smlouvu.
Usnesení č. 14/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o dílo č. 104-LDAA-014/2011 uzavřenou mezi Městysem Drnholec, jako

objednatelem a fi Strabag a.s., odštěpný závod Brno na stavbu „ Oprava vozovky a chodníků na ulici
Stavební“ v hodnotě díla 1. 375. 800,- Kč včetně DPH a termínem plnění 1.7. 2011 – 15. 9. 2011.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
10. D.I. Haičman Milan – stanovisko k přípravě PD – Ţamberská Marcela
Starosta předloţil radě ţádost o vyjádření.
Usnesení č. 14/10
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění z titulu správce inţenýrských sítí kanalizace, veřejné osvětlení a chodník, vyslovila souhlas k situaci
stavby „ Přístavba, nástavba a zřízení b. j. nad stávající dílnou, parc. č. 653 a 655 v k. ú. Drnholec, pro
přípravu projektové dokumentace a současně schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu se Ţamberskou
Marcelou na vedení inţ. sítí přes obecní pozemky.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
11. Španiel Jan – ţádost o odprodej pozemku p. č. 624 v k. ú. Drnholec
Starosta předloţil ţádost.
Usnesení č. 14/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění konstatovala, ţe pozemek nebyl dosud Městysi Drnholec od ČR – ve správě PF převeden a z tohoto
důvodu nemůţe rada připravovat odprodej. Ţádost bude zaloţena do evidence a po získání pozemku se bude
pokračovat ve vyřizování.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
12. Schválení nájemní smlouvy s Texlem Jaroslavem a Miladou na pozemek p. č. 213
Starosta předloţil radě návrh smlouvy.
Usnesení č. 14/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec, jako pronajímatelem a
Texlem Jaroslavem a Texlovou Miladou, jako nájemci na pozemek p. č. 213 na dobu neurčitou za roční
nájemné 250,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrţel se: 0
13. Různé
- starosta předloţil radě 2 druhy kamene pro Kolumbárium (urnovou zeď) - rada vybrala tmavší variantu
- starosta přednesl radě záměr dalších úprav kolem budovy čp. 368. Rada konstatovala, ţe se bude situací
zabývat aţ po nástupu fi. Strabag na Stavební ulici
- rada diskutovala stav financí ohledně historické radnice
14. Diskuse
Další jiţ nebyla.
15. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, zasedání skončilo v 16.50 hodin.
V Drnholci 22. 6. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 22. 6. 2011
RNDr. Kalandrová Jana
Místostarostka městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

