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

ZÁPIS
z 18. schůze rady Městyse Drnholec
konané dne 12. 9. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, Ing. Kocman Bronislav, RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Lambot Jan, Bejdák Karel
Omluveni: 0
Hosté: 0
Zapisovatelka: Kaňkovská Anna
Schůze zahájena: 16. 05 hod.

Program:
1. Zahájení, program 18. schůze rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze rady
4. Schválení Mandátní smlouvy na veřejnou zakázku
5. Schválení komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku
6. Paní R. J. – žádost o odprodej KN pozemku p, č, 705 v k. ú. Drnholec
7. Schválení kalkulace cen školního stravování
8. Návrh na uzavření pojistné smlouvy pro JPO II SDH Drnholec
9. Žádost pana R. F. o vydání souhlasu k dočasné deponii, souhlasu ke stavbě a souhlasu
k uložení IS
10. Příprava zasedání Zastupitelstva Městyse Drnholec
11. Různé
12. Diskuse
13. 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 18/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navržený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
3. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.18/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, úkoly byly splněny.

Zdržel se: 0

4. Schválení Mandátní smlouvy na veřejnou zakázku
Starosta předložil radě návrh.
Usnesení č 18/4
Rada městyse Drnholec v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Renards protender , s. r. o Brno,
jako mandatářem a Městysem Drnholec, jako mandantem na přípravu a průběh veřejné zakázky
„V 000308- Regenerace objektu staré radnice v Drnholci“.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Schválení komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku
Starosta předložil návrh.
Usnesení č. 18/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, schvaluje složení komise: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, Ivičič Jan a Bejdák Karel na otevírání obálek
v rámci přípravy výběrového řízení na veřejnou zakázku „V 000308 – Regenerace objektu staré radnice
v Drnholci“.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Paní R. J. – žádost o odprodej KN pozemku p. č. 705 v k. ú. Drnholec
Starosta seznámil radu se žádostí.
Usnesení č. 18/6
Rada městyse Drnholec v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném znění,
schvaluje vyvěšení záměru k odprodeji.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Schválení kalkulace cen školního stravování
Starosta seznámil s návrhem předloženým Základní školou a mateřskou školou Drnholec.
Usnesení č.18/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje návrh nové kalkulace školního stravování na školní rok 2011 - 2012 platné od
1. 9. 2011, předložený Základní školou a mateřskou školou Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Návrh na uzavření pojistné smlouvy pro JPO II SDH Drnholec
Starosta seznámil radu s návrhem.
Usnesení č. 18/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění konstatovala, že rozhodne až na další schůzi rady, po předložení doporučující varianty pojištění ze
strany místostarosty Ing. Kocmana Bronislava a Malíka Jiřího.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

9. Žádost pana R. F. o vydání souhlasu k dočasné deponii, souhlasu ke stavbě a souhlasu k uložení IS
Starosta předložil radě žádosti.
Usnesení č. 18/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění konstatovala, že na požadovaném pozemku k uložení IS se nachází vinice manž. Valáškových.
Starosta uskuteční šetření a jednání s manž. Valáškovými na místě samém a na základě výsledku jednání
rada ve věci všech tří žádostí rozhodne na další schůzi.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Příprava zasedání zastupitelstva městyse Drnholec
Starosta předložil návrh.
Usnesení č. 18/10
Rada městyse Drnholec se v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění zabývala přípravou zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec, které se uskuteční dne
22. 9. 2011 v 18. 00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec.
11. Různé
V různém byly diskutovány další problematiky týkající se chodu městyse.
12. Diskuse
Další již nebyla.
13. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, schůze skončila v 17.10 hodin.
V Drnholci 14. 9. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 14. 9. 2011
RNDr. Kalandrová Jana
Členka rady městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

