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

ZÁPIS
z 20. schůze rady Městyse Drnholec
konané dne 24. 10. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan, Bejdák Karel
Omluveni: RNDr. Kalandrová Jana
Hosté: 0
Zapisovatelka: Kaňkovská Anna
Schůze zahájena: 16. 00 hod.

Program:
1. Zahájení, program 20. schůze rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze rady
4. Schválení Mandátní smlouvy na stavební dozor na akci „Regenerace objektu staré radnice
v Drnholci“
5. Pan O. M. – úhrada výměny dlaţby pod pergolou u restaurace „ U Ondrů“
6. Schválení uzavření provozu MŠ Drnholec
7. Příprava Památky zesnulých
8. Smlouva o právu provést stavbu s panem J. D. - plechová garáţ
9. Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky s panem J. D.
10. Schválení zástupce městyse do inventarizační komise pro MŠ Drnholec
11. Ţádosti Klubu seniorů Drnholec
12. Pan Š. R. – ţádost o přijetí do trvalého pracovního poměru
13. Finanční hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec za III. čtvrtletí 2011
14. Smlouva o právu provést stavbu s panem P. M. na přípojku plynu
15. Smlouva o právu provést stavbu s panem O. M. na kanalizační přípojku
16. Paní G. K. – ţádost o stavební místo
17. Paní M. B. – ţádost o pronájem popř. odprodej části KN pozemku p. č. 1077/1
18. Schválení Licenční smlouvy s OSA na místní rozhlas
19. Legalizace vinic v zahradách za domy na ul. Hrušovanské v Drnholci
20. Projednání Protokolu o veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Drnholec
21. Různé
22. Diskuse
23. 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 20/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navrţený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0

Zdrţel se: 0

3. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.20/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, úkoly byly splněny.
4. Schválení Mandátní smlouvy na stavební dozor na akci „Regenerace objektu staré Radnice
v Drnholci“
Starosta předloţil radě návrh smlouvy.
Usnesení č 20/4
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 Městysem Drnholec a Ing. Jiřím
Šlanhofem, Ph.D z Brna, na stavební dozor na akci „Regenerace objektu staré radnice v Drnholci“ v ceně
45 tis. Kč bez DPH.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
5. Pan O. M. – výměna dlaţby pod pergolou u restaurace „ U Ondrů“
Starosta seznámil radu s ţádostí.
Usnesení č. 20/5
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, pověřila starostu projednáním se ţadatelem a vyţádání rozpočtu akce.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
6. Schválení uzavření provozu MŠ Drnholec
Starosta seznámil radu s předloţeným návrhem.
Usnesení č. 20/6
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.2 písm. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění a po ověření, ţe záleţitost byla projednána s rodiči, schvaluje uzavření provozu MŠ
Drnholec ve dnech 26. 10. 2011 – 27. 10. 2011.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti:. 0
Zdrţel se: 0
7. Příprava památky zesnulých
Starosta seznámil s návrhem zajištění akce.
Usnesení č.20/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění projednala a bere na vědomí organizační zabezpečení akce „ Památka zesnulých“.
8. Smlouva o právu provést stavbu s panem J. D. - plechová garáţ
Starosta seznámil radu s návrhem smlouvy.
Usnesení č. 20/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu plechové garáţe na obecním pozemku p. č. 1721/12 pod
podmínkou, ţe v případě odprodeje pozemku jinému majiteli, bude garáţ panem J. D., na jeho vlastní
náklady odstraněna.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0

9. Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky s panem J. D.
Starosta předloţil radě návrh smlouvy.
Usnesení č. 20/9
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 s panem J. D. na vodovodní přípojku na obecním pozemku
p. č. 1722 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
10. Schválení zástupce městyse do inventarizační komise pro MŠ Drnholec
Starosta seznámil s ţádostí ZŠ Drnholec.
Usnesení č. 20/10
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění, schvaluje členem inventarizační komise, pro inventarizaci majetku za rok 2011 v MŠ
Drnholec, p. Ing. Jana Lambota.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
11. Ţádosti Klubu seniorů Drnholec
Starosta předloţil ţádosti.
Usnesení č. 20/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, projednala ţádosti Klubu seniorů a zaujala následující stanoviska:
- schválila prominutí nájemného a nákladů na sluţby (otop, voda atd.) na akci „ Výstava zrekonstruovaných
panenek, kočárků a háčkování“ konanou ve dnech 26. 11. 2011 a 27. 11. 2011 v prostorách Kulturního
domu v Drnholci
- schválila prominutí poplatků za hlášení místním rozhlasem (za hlášení od společenských organizací a
občanských sdruţení se poplatek dosud nikdy nevybíral)
- dotace z rozpočtu městyse na zajištění provozu Klubu seniorů bude předmětem schválení zastupitelstvem
aţ po uzavření nájemní smlouvy se Základní školou a mateřskou školou Drnholec a vyčíslení potřebných
nákladů pro letošní rok
- pokud se týká osvobození od nájemného a sluţeb za prostory Kulturního domu, bude rada posuzovat podle
poţadavků Klubu seniorů Drnholec, jednotlivě
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
12. Pan Š. R. – ţádost o přijetí do trvalého pracovního poměru.
Starosta předloţil ţádost.
Usnesení č. 20/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, zařazuje ţádost do seznamu uchazečů o zaměstnání.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
13. Finanční hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec za III. čtvrtletí 2011
Starosta předloţil radě předloţené výkazy.
Usnesení č. 20/13
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 schvaluje Finanční hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec za III.
čtvrtletí 2011 dle předloţených výkazů:
Příloha č. 1 - Rozvaha
Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 5 – Fond kulturních a sociálních potřeb
Příloha č. 5 – Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Příloha č. 5 – Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů
Příloha č. 5 – Informace podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0

Zdrţel se: 0

14. Smlouva o právu provést stavbu s panem P. M. na přípojku plynu
Starosta předloţil radě návrh smlouvy.
Usnesení č. 20/14
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 s panem P. M. na přípojku plynu.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
15. Smlouva o právu provést stavbu s panem O. M. na kanalizační přípojku
Starosta předloţil radě návrh smlouvy.
Usnesení č. 20/15
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 s panem O. M. na kanalizační přípojku.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
16. Paní G. K. – ţádost o stavební místo
Starosta předloţil radě ţádost o stavební místo
Usnesení č. 20/16
Rada městyse Drnholec v souladu s § 1 a § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje vyvěšení záměru k odprodeji.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
17. Paní M. B. – ţádost o pronájem popř. odprodej části KN pozemku p. č. 1077/1
Starosta předloţil radě ţádost.
Usnesení č. 20/17
Rada městyse Drnholec v souladu s § 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění
prozatím neschvaluje vyvěšení záměru a pověřuje starostu k jednání s paní M. B.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
18. Schválení Licenční smlouvy s OSA na místní rozhlas
Starosta předloţil radě návrh smlouvy.
Usnesení č. 20/18
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování – místní rozhlas, uzavřenou mezi Městysem
Drnholec a OSA Praha na rok 2011.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0

19. Legalizace vinic v zahradách za domy na ul. Hrušovanské v Drnholci
Starosta předloţil radě ţádost pana J. T.
Usnesení č. 20/19
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, po výzvě ostatních občanů k legalizaci vinic, předloţí zastupitelstvo doporučení, připojit tyto vinice
v jednotlivých zahradách za domy na Hrušovanské ulici, k viniční trati „ U kříţku“ v Drnholci.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
20. Projednání Protokolu o veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Drnholec
Starosta seznámil radu s Protokolem.
Usnesení 20/20
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění bere na vědomí a ředitelce ZŠ Drnholec ukládá přijat nápravná opatření tak, aby zjištěné
nedostatky byly odstraněny v termínu do 30. 11. 2011.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
21. Různé
Starosta informoval podrobně radu o stavu na úseku opravy historické radnice, přípravách prací na
rozhledně atd…
Místostarosta – vyzval radu k zamyšlení nad vyřešením problematiky toulavých psů, dal ke zváţení zřízení
záchytné stanice.
22. Diskuse
Další jiţ nebyla.
23. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, schůze skončila v 17.05 hodin.
V Drnholci 26. 10. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 26. 10. 2011

Ing. Kocman Bronislav
Místostarosta městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

