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

ZÁPIS
z 22. schůze rady Městyse Drnholec
konané dne 5. 12. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Lambot Jan a Bejdák Karel
Omluveni: Ing. Kocman Bronislav
Hosté: 0
Zapisovatelka: Kaňkovská Anna
Schůze zahájena: 16: 00 hod.

Program:
1. Zahájení, program 22. schůze rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze rady
4. Paní P. V. – žádost o pronájem nebytového prostoru
5. Podklady pro přípravu Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2012
6. Schválení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 8863/2 v k. ú. Drnholec
7. Pan K. J. – žádost o snížení stočného ve vyúčtování za rok 2011
8. Manželé F. R. a M. – žádost o přidělení bytu
9. Pan F. R. – žádost o vydání souhlasu se stavebními úpravami rekreačního objektu
10. Manželé R. L. a L. – Smlouva o právu provést stavbu
11. ZŠ a MŠ Drnholec – žádost o vydání souhlasu s uzavřením provozu MŠ
12. Příprava zastupitelstva
13. Různé
14. Diskuse
15. 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 22/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navržený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
3. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.22/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, úkoly byly splněny.

Zdržel se: 0

4. Paní P. V. – žádost o pronájem nebytového prostoru
Starosta seznámil s žádostí paní V. z Jevišovky o pronájem nebytového prostoru pro účely podnikání
v oblasti služeb.
Usnesení č 22/4
Rada městyse Drnholec v souladu s ustanovením § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu nebytového prostoru v objektu občanské
vybavenosti na Náměstí Svobody čp. 64 v přízemní přední části objektu o výměře 30 m2.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Podklady pro přípravu Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2012
Starosta seznámil radu s žádostmi o dotaci od TJ. Dynama Drnholec, Drnholecké chasy, SDH a Klubu
modelářů.
Usnesení č. 22/5
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění bere na vědomí a zařazuje do dokumentace pro přípravu rozpočtu.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Schválení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 8863/2 v k. ú. Drnholec
Starosta seznámil radu s návrhem nájemní smlouvy.
Usnesení č. 22/6
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
paní Š. A., jako nájemcem na pozemek p. č. 8862/2 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Pan K. J. – žádost o snížení stočného ve vyúčtování za rok 2011
Starosta seznámil s žádostí.
Usnesení č.22/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění žádost projednala a pod podmínkou předložení dokladu o poruše na vodovodním řádu od
Vodovodů a kanalizací Břeclav schválila snížení stočného ve vyúčtování za rok 2011 na průměr za poslední
tři roky, což činí 213 m3.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Manželé F. R. a M. – žádost o přidělení bytu
Starosta seznámil radu s žádostí.
Usnesení č. 22/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění, vzhledem k tomu, že Městys Drnholec nemá žádný volný byt, zařadila žádost manželů F.
do seznamu uchazečů o byt.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Pan F. R. – žádost o vydání souhlasu se stavebními úpravami rekreačního objektu
Starosta předložil radě žádost.
Usnesení č. 22/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění vydala souhlas se stavebními úpravami dle předložené situace vodovodní přípojky a kanalizační

přípojky. Dále rada schválila Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 1015 a 1077/1 v k. ú.
Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Manželé R. L. a L. – Smlouva o právu provést stavbu
Starosta seznámil s návrhem smlouvy.
Usnesení č. 22/10
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schválila Smlouvu o právu provést stavbu parkoviště na obecním pozemku p. č. 214 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. ZŠ a MŠ Drnholec – žádost o vydání souhlasu k uzavření provozu MŠ
Starosta předložil žádost.
Usnesení č. 22/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v
platném znění projednala žádost a po předchozím souhlasu rodičů dětí vydala souhlas k uzavření provozu
Mateřské školy Drnholec v době od 23. 12. 2011 do 2. 1. 2012.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Příprava zastupitelstva
Starosta předložil radě materiál.
Usnesení č. 22/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje přípravu zasedání zastupitelstva, které se bude konat 15. 12. 2011.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
13. Různé
Starosta - předložil návrh organizačního zabezpečení „Křtu knihy Drnholec“.
Bejdák Karel – upozornil na skutečnost, že po vybudování kanalizační přípojky na Husové ulici, nebylo
dáno do původního stavu.
14.Diskuse
Další již nebyla.
15. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, schůze skončila v 17:00 hodin.
V Drnholci 7. 12. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 7. 12. 2011

Ing. Kocman Bronislav
Místostarosta městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

