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

ZÁPIS
z 24. schůze rady Městyse Drnholec
konané dne 16. 1. 2012 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, Ing. Kocman Bronislav, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel
Omluveni: Ing. Lambot Jan
Hosté: 0
Zapisovatelka: Kaňkovská Anna
Schůze zahájena: 16. 05 hod.

Program:
1. Zahájení, program 24. schůze rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze rady
4. Schválení návrhu na vyřazení a fyzickou likvidaci hmotného
a nehmotného majetku Městyse Drnholec
5. Historická radnice – restaurování odkrytého stropu
6. Pan M. P. – odprodej souvisejících pozemků
7. Ohlášení plesů a žádosti o prominutí poplatku ze vstupného
8. ZŠ a MŠ Drnholec – žádost o příspěvek na Dětský maškarní ples
9. ZŠ a MŠ Drnholec – žádost o vydání souhlasu s uzavřením provozu
Mateřské školy Dobré Pole
10. Schválení výsledku fyzické inventarizace majetku ZŠ a MŠ Drnholec
a návrhu na vyřazení
11. Manželé S. P. a H., pan K. P. – žádosti o odprodej pozemku
12. Pronájem nebytových prostor
13. Mgr. E. V. – žádost o vydání stanoviska Městyse Drnholec
14. Návrh na vytěžení 1 ha obecního lesa
15. Různé
16. Diskuse
17. 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 24/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navržený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
3. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.

Zdržel se: 0

Usnesení č.24/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, úkoly byly splněny.
4. Schválení Návrhu na vyřazení a fyzickou likvidaci hmotného a nehmotného
majetku Městyse Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Usnesení č 24/4
Rada městyse Drnholec § 102 odst.2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje předložený návrh na vyřazení a navržený a dostatečným způsobem odůvodněný
způsob fyzické likvidace hmotného a nehmotného majetku Městyse Drnholec k datu 31. 12. 2011.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Historická radnice – restaurování odkrytého stropu
Starosta předložil radě návrh.
Usnesení č. 24/5
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, schvaluje požádat o dotaci na restaurování odkrytého stropu v objektu historické radnice
z Ministerstva kultury a z Jihomoravského kraje.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Pan M. P. – odprodej souvisejících pozemků
Starosta informoval radu o ukončení prodeje garáží na Dyjské ulici a návrhem na odprodej souvisejících
pozemků.
Usnesení č. 24/6
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění rozhodla prozatím nedoporučit zastupitelstvu prodej pozemků a schvaluje vyvěšení pozemků
k pronájmu.
Hlasováno:
Pro: 3
Proti:. 1
Zdržel se: 0
7. Ohlášení plesů a žádosti o prominutí poplatků ze vstupného
Starosta předložil žádosti Mysliveckého sdružení „Rozvoj“ Drnholec, Místního kulturního zařízení
Drnholec a Základní školy Drnholec.
Usnesení č.24/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, na základě žádosti MS „Rozvoj“ Drnholec bere na vědomí ohlášení pořádání Mysliveckého plesu dne
14. 1. 2012 a schvaluje prominutí poplatku ze vstupného.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
na základě žádosti Místního kulturního zařízení Drnholec bere na vědomí uskutečnění Krojového plesu
dne 28. 1. 2012 a schvaluje prominutí poplatku ze vstupného.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
na základě žádosti Základní školy a mateřské školy Drnholec bere na vědomí ohlášení pořádání Dětského
maškarního plesu dne 22. 1. 2012 a schvaluje prominutí poplatku ze vstupného.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
na základě žádosti Základní školy a mateřské školy Drnholec bere na vědomí ohlášení pořádání
Školního plesu dne 24. 2. 2012 a schvaluje prominutí poplatku ze vstupného.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

8. ZŠ a MŠ Drnholec – žádost o finanční příspěvek na Dětský maškarní ples
Starosta seznámil radu s žádostí.
Usnesení č. 24/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění, schválila poskytnutí věcného daru ve výši 1. 000,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. ZŠ a MŠ Drnholec – žádost o vydání souhlasu s uzavřením provozu MŠ Dobré Pole
Starosta předložil radě žádost.
Usnesení č. 24/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění vydala souhlas s uzavřením provozu Mateřské školy Dobré Pole ve dnech
6. 2. 2012 – 10. 2. 2012.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Schválení výsledku fyzické inventarizace majetku ZŠ a MŠ Drnholec a návrhu na vyřazení
Starosta seznámil s návrhem.
Usnesení č. 24/10
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění, schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku fyzické inventarizace majetku DHM a
DNHM Základní školy a mateřské školy Drnholec, příspěvkové organizace k datu 30. 11. 2011.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. Manželé S. P. a H., pan K. P. – žádost o odprodej pozemku
Starosta předložil žádosti.
Usnesení č. 24/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění projednala a nedoporučí zastupitelstvu odprodej pozemku, nebo části pozemku p. č. 422/1 v k. ú.
Drnholec, z důvodu zajištění obslužnosti k bytovým domům na Hrušovanské ulici.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Pronájem nebytových prostor
Starosta předložil radě návrh nájemní smlouvy.
Usnesení č. 24/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění z důvodu značného stavebního zásahu ze strany nájemce do pronajímaného prostoru návrh
nájemní smlouvy s paní A. V. z Jevišovky neschvaluje.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
13. Mgr. E. V. – žádost o vydání stanoviska
Starosta předložil radě žádost.
Usnesení č. 24/13
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění k odkoupení části pozemku p. č.2017/1 od ÚZSVVM nevydala souhlas k oddělení části pozemku
z důvodu existence sítí na tomto pozemku a žádosti Městyse o bezúplatný převod pozemku.
Hlasováno:
Pro:4
Proti: 0
Zdržel se: 0

14. Návrh na vytěžení 1 ha obecního lesa
Starosta seznámil radu se čtyřmi firmami zabývajícími se těžební činností.
Usnesení č. 24/14
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje oslovit tyto firmy a vyzvat je k podání nabídky. O vítězi, po předložení nabídek,
rozhodne rada městyse.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
15. Různé
- starosta seznámil radu s novelou zákona ohledně konkurzů na ředitele základních škol
- místostarosta upozorňuje na nutnost oprav Kulturního domu
- starosta – opravy si vyžádají cca 10 mil. Kč, finanční prostředky nejsou
- místostarosta – navrhuje, aby pracovníky městyse byly alespoň dány do pořádku kliky, dveře atd.
- byla diskutována otázka provozu kina, klavíru v Kulturním domě atd..
16. Diskuse
Další již nebyla.
17. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, schůze skončila v 17. 20 hodin.
V Drnholci 18. 1. 2012
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 18. 1. 2012

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

Ing. Kocman Bronislav
Místostarosta městyse Drnholec
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