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

ZÁPIS
z 19. schůze rady Městyse Drnholec
konané dne 26. 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: Blahová Věra
Schůze zahájena: 16. 00 hod.

Program:
1. Zahájení, program 19. schůze rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze rady
4. Výběrové řízení na obsazení funkce knihovnice
5. Výběrové řízení na dodavatele tavby „ Turistická rozhledna U Křížku“
6. Náhradní výsadba stromů
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E. ON na stavbu“ Drnholec, kab. přípojka paní N. A.“
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s
E. ON na stavbu „ Drnholec, Tovární ul. – přípojka NN pan K. B.“
9. Autodílna – přípojka IS – pan B. a pan K.
10. Pan R. F. – žádost o souhlas k deponii, se stavebními úpravami a schválení Smlouvy o právu
provést stavbu inženýrských sítí
11. Čerpání rozpočtu Základní školou a mateřskou školou Drnholec
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
Starosta Jan Ivičič oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelkou jmenoval
Blahovou Věru. 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 19/2
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.19/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, úkoly byly splněny.

Zdržel se: 0

4. Výběrové řízení na obsazení funkce knihovnice
Starosta předložil radě přijaté přihlášky
Usnesení č 19/4
Rada městyse Drnholec v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění obdržela celkem 5 přihlášek na místo knihovnice, všechny splňovaly dané
podmínky. Z tohoto počtu byly vybrány 2 uchazečky, s nimiž bude proveden pohovor a zbývající 3
uchazečky nebyly úspěšné.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Výběrové řízení na dodavatele stavby „ Turistická rozhledna U Křížku“
Starosta postupně otevřel obálky s 3 přijatými nabídkami
Usnesení č. 19/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, sestavila pořadí nabídek podle nabídnuté ceny za dílo následovně:
1. Mikulica s. r. o., Velké Pavlovice
865. 354,- Kč vč. 20 % DPH
2. Bas s. r. o., Hodonín
883. 277,- Kč vč. 20 % DPH
3. Soukromá stavební společnost
Hustopeče s. r. o,
942. 186,- Kč vč. 20 % DPH
Dodavatelem stavby byla vybrána fi. s nejnižší nabídkou, t. j. Mikulica s. r. o., Velké Pavlovice
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Náhradní výsadba stromů
Starosta seznámil radu s problematikou
Usnesení č. 19/6
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, schvaluje, že do příští schůze, členové rady připraví návrh možných lokalit pro náhradní výsadbu
170 stromů.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenus E.ON na stavbu“
Drnholec, kab. přípojka paní N. A.“
Starosta seznámil s návrhem smlouvy
Usnesení č.19/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON na
stavbu „ Drnholec, kab. přípojka, paní N. A.“ na pozemku p. č. 835/26 a 844/1 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON na stavbu“
Drnholec, Tovární ulice – přípojka NN pan K. B.“
Starosta seznámil radu s návrhem smlouvy
Usnesení č. 19/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON na
stavbu“ Drnholec, Tovární ul. – přípojka NN pan K. B.“ na pozemku p. č. 1157/1 v k.ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

9. Autodílna – přípojka IS – pan B. a pan K.
Starosta předložil radě žádost projektanta Dipl. Ing. Haičmana
Usnesení č. 19/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrských sítí podle předložené Situace na pozemku
Městyse Drnholec p. č. 1157/1 v k. ú. Drnholec. Z titulu správce sítí a to veř. osvětlení a chodníků, nemá
Městys Drnholec námitky. Možnost připojení na kanalizaci zde není. Městys Drnholec souhlasí
s provedením stavby dle předložené Situace
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Pan R. F. – žádost o souhlas k deponii, se stavebními úpravami a schválení Smlouvy o právu
provést stavbu
Starosta seznámil s žádostmi a výsledkem místního šetření za účasti manželů V.
Usnesení č. 19/10
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění vydala souhlas s umístěním dočasných deponií, při výstavbě rekreačního objektu na pozemku p. č.
1008 v k. ú. Drnholec, a to na pozemku Městyse Drnholec p. č. 1077/1 v k. ú. Drnholec. Dále vyslovila
souhlas se stavebními úpravami objektu na pozemku p. č. 1008 v k. ú. Drnholec a schválila Smlouvu o
právu provést stavbu inženýrských sítí přes pozemek p. č. 1077/1 a pozemek p. č. 1015 v k. ú. Drnholec, ve
vlastnictví Městyse Drnholec. Z titulu majitele sousedního pozemku potvrdila, že byla seznámena
s investičním záměrem stavebních úprav rekreačního objektu na pozemku p. č. 1008 vč. zpevněných ploch a
napojení na inženýrské sítě.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. Čerpání rozpočtu Základní školou a mateřskou školou Drnholec
Starosta předložil materiál
Usnesení č. 19/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění bere zprávu na vědomí.
12. Různé
V různém byly diskutovány další problematiky týkající se chodu městyse.
13. Diskuse
Další již nebyla.
14. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, schůze skončila v 17.00 hodin.
V Drnholci 29. 9. 2011
Zapsala: Blahová Věra
Zápis vyhotoven: 29. 9. 2011

Ing. Kocman Bronislav
Místostarosta městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

