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

ZÁPIS
z 16. schůze rady Městyse Drnholec
konané dne 1. 8. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, Ing. Kocman Bronislav, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Lambot Jan
Omluveni: 0
Hosté: 0
Zapisovatelka : Kaňkovská Anna
Schůze zahájena : 16. 00 hod.

Program:
1. Zahájení, program 16. schůze rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
4. T. J. Dynamo Drnholec – žádost o fin. příspěvek
5. Ecofluid Brno – provozování ČOV a kanalizace
6. Finanční hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec za I. pol. 2011
7. Š. R. a P. – Smlouva o právu provést stavbu dlážděného chodníku
8. K. A. a A. – Smlouva o právu provést stavbu dlážděného chodníku
9. E.ON – Smlouva o budoucí smlouvě zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu –
na stavbu „Drnholec, kabelová přípojka „ Sběrný dvůr“
10. E. ON – Smlouva o budoucí smlouvě zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu –
na stavbu „Drnholec, ul. Tovární 179/8, přeložka“
11. Myslivecké sdružení „ Rozvoj“ Drnholec – žádost o prominutí poplatku ze vstupného
12. Pravidla hlášení místním rozhlasem
13. Mgr. Šimčíková Bronislava – žádost o ukončení pracovního poměru dohodou
14. K. P. – žádost o přijetí do pracovního poměru
15. H. J. ml. – návrh na odpis pohledávky
16. Umístění p. B. D. do soc. zařízení
17. Různé
18. Diskuse
19. 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 16/2
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.
Usnesení č.16/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, úkoly byly splněny.
4. T. J. Dynamo Drnholec – žádost o fin. příspěvek
Starosta předložil radě žádost
Usnesení č 16/4
Rada městyse Drnholec v souladu s ustanovením § 102 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění pověřila starostu jednáním se zástupci T. J. Dynamo Drnholec z důvodu
předložení dokladů o tom, že vyúčtování krojovaných hodů je v pořádku a skončilo schodkem.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Ecofluid Brno – provozování ČOV a kanalizace
Starosta seznámil s tím, že vzhledem k tomu,že Ecofluid Brno nedostatečně plní úkoly na úseku
provozování kanalizace, ČOV a náklady se neustále zvyšují, bylo jednáno s fi. Hydrotech, která by byla
ochotna nám tyto služby zajistit cca za 12 tis. Kč měsíčně.
Usnesení č. 16/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, pověřuje starostu jednáním s fi. Ecofluid Brno ve věci výpovědi dohodou. Pokud k dohodě nedojde,
rada schvaluje podání roční výpovědi. Fi. Hydrotech vyzve k předložení návrhu Smlouvy o dílo.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Finanční hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec za I. pol. 2011
Starosta seznámil radu s fin. výkazy
Usnesení č. 16/6
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění, projednala a bez připomínek schválila Finanční hospodaření Základní školy a mateřské
školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvkové organizace za I. pol. 2011, na základě těchto výkazů:
Příloha č. 1 - Rozvaha
Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztrát
Příloha č. 5 - Fond kulturních a soc. potřeb
Příloha č. 5 – Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Příloha č. 5 - Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Příloha č. 5 - Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Hlasováno:
Pro: 5
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Š. R. a P. – Smlouva o právu provést stavbu dlážděného chodníku
Starosta seznámil radu návrhem smlouvy
Usnesení č.16/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění pověřila starostu k šetření na místě samém, konečné stanovisko zaujme na dalším zasedání rady.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

8. K. A. a A. – Smlouva o právu provést stavbu dlážděného chodníku
Starosta seznámil radu s návrhem smlouvy
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, pověřila starostu provést šetření na místě samém, konečné stanovisko zaujme rada na svém dalším
zasedání.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. E.ON – Smlouva o budoucí smlouvě zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – na stavhu „
Drnholec, kabelová přípojka „ Sběrný dvůr“
Starosta předložil radě smlouvu
Usnesení č. 16/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - na
stavbu „ Drnholec, kabelová přípojka Sběrný dvůr“.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. E.ON – Smlouva o budoucí smlouvě zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – na stavbu „
Drnholec, ul. Tovární 179/8, přeložka“
Starosta předložil radě smlouvu
Usnesení č. 16/10
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – na
stavbu „ Drnholec, ul. Tovární 179/8, přeložka“.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. Myslivecké družení „ Rozvoj“ Drnholec – žádost o prominutí poplatku ze vstupného
Starosta předložil radě žádost
Usnesení č. 16/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění projednala žádost a schválila prominutí poplatku ze vstupného na akci „ Červencová noc“ konanou
dne 23. 7. 2011.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Pravidla hlášení místním rozhlasem
Starosta předložil radě návrh pravidel hlášení místním rozhlasem
Usnesení č. 16/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Pravidla hlášení místním rozhlasem.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

13. Mgr. Šimčíková Bronislava – žádost o ukončení pracovního poměru dohodou
Starosta seznámil radu s žádostí
Usnesení č. 16/13
Rada městyse Drnholec v souladu s § 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném znění
projednala a odvolala Mgr. Šimčíkovou z funkce vedoucí MKZ, souhlasí s ukončením pracovního poměru
dohodou ke dni 24. 8. 2011 a navrhne zastupitelstvu zrušení organizační složky Místní kulturní zařízení
Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. K. P. – žádost o přijetí do pracovního poměru
Starosta seznámil radu se žádostí
Usnesení č. 16/14
Rada městyse Drnholec v souladu s § 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění
vzhledem k tomu, že Městys Drnholec nemá volné pracovní místo, zařazuje žádost P. K. do seznamu
uchazečů o práci.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
15. H. J. ml. – návrh na odpis pohledávky
Starosta předložil radě návrh
Usnesení 16/15
Rada městyse Drnholec v souladu s § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje odpis vyúčtování služeb – finanční částky ve výši 4. 417,- Kč u H. J.ml. – byt
č. 1 Zámek 365/5 v Drnholci.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
16. Umístění p. B. D. do soc. zařízení
Starosta podal informace ohledně zajištění stávající péče o p. B. D. v Drnholci, seznámil s problematikou
jeho umístění do soc. zařízení. Rada bere informace na vědomí.
17. Různé
- další připomínky v různém nebyly vzneseny.
18. Diskuse
Další již nebyla.
19. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, zasedání skončilo v 17. 30 hodin.
V Drnholci 3. 8. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 3. 8. 2011

Ing. Kocman Bronislav
Místostarosta městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

