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

ZÁPIS
z 26. schůze rady Městyse Drnholec
konané dne 20. 2. 2012 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 26. schůze rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze rady
4. Schválení zápisu do Kroniky Městyse Drnholec za rok 2011
5. Schválení žádosti o dotaci na výměnu oken v budově Hasičské zbrojnice
6. ZŠ a MŠ Drnholec – schválení Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Drnholec pro školní rok 2012 - 2013
7. Schválení finančního hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec a Rozdělení hospodářského výsledku
8. ZŠ a MŠ Drnholec – seznámení zřizovatele s problematikou vyúčtování dotace v rámci projektu
„Já na to mám“
9. Římskokatolická farnost Drnholec a Myslivecké sdružení „Rozvoj“ Drnholec – žádosti o dotaci
10. Myslivecké sdružení „ Rozvoj“ Drnholec - žádost o ukončení nájmu pozemků dohodou
11. T. J. Dynamo Drnholec – ohlášení kulturní akce a žádost o prominutí poplatku ze vstupného
12. Varhanní koncert
13. Příprava Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2012
14. Různé
15. Diskuse
16. 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 26/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navržený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze rady
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.26/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, úkoly byly splněny.

Zdržel se: 0

4. Schválení zápisu do Kroniky Městyse Drnholec za rok 2011
Starosta seznámil s předloženým zápisem a druhotnou dokumentací.
Usnesení č 26/4
Rada městyse Drnholec dle § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění
schvaluje zápis do kroniky Městyse Drnholec za rok 2011.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Schválení podání žádosti o dotaci na výměnu oken v budově Hasičské zbrojnice
Starosta seznámil s žádostí a podmínkami dotace.
Usnesení č. 26/5
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění podání žádosti o dotaci z prostředků Jihomoravského kraje na výměnu zbylých oken
v budově Hasičské zbrojnice schválila.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. ZŠ a MŠ Drnholec - schválení Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec
pro školní rok 2012 – 2013
Starosta předložil návrh.
Usnesení č. 26/6
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje předložený návrh Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Drnholec pro školní rok 2012 – 2013.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Schválení finančního hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec a Rozdělení hospodářského výsledku
Starosta předložil radě materiál.
Usnesení č. 26/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Finanční hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec k 31. 12. 2011 na základě předložených
finančních výkazů:
Příloha č. 1 – Rozvaha
Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 5 – Základní
Příloha č. 5 – Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Příloha č. 5 - Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Příloha č. 5 – Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Příloha č. 5 – Fond kulturních a sociálních potřeb
Dále rada projednala a schválila předložený návrh Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. ZŠ a MŠ Drnholec – seznámení zřizovatele s problematikou vyúčtování dotace v rámci projektu
„Já na to mám“
Členka rady RNDr. Kalandrová předložila materiál a podala vysvětlení.
Usnesení č.26/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění, po projednání problematiky konstatovala, že po obdržení závěrečné zprávy bude
projednáno s garantem dotace a předložen návrh zastupitelstvu k dořešení situace.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

9. Římskokatolická farnost Drnholec, Myslivecké sdružení „Rozvoj“ Drnholec – žádosti o dotace
z Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2012
Starosta seznámil s žádostmi.
Usnesení č. 26/9
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění doporučí zastupitelstvu schválit dotaci Římskokatolické farnosti Drnholec ve výši 40 tis. Kč
a Mysliveckému sdružení „ Rozvoj“ Drnholec 10 tis. Kč.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Myslivecké sdružení „Rozvoj“ Drnholec- žádost o ukončení nájmu pozemků dohodou
Starosta předložil návrh.
Usnesení č. 26/10
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schválila ukončení nájmu pozemků p. č. 8252, 8266, 8235, 8317,8422, 8183, 8043 a 8057
dohodou.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. T. J. Dynamo Drnholec – ohlášení kulturní akce a žádost o prominutí poplatku ze vstupného
Starosta předložil radě žádost.
Usnesení č. 26/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění bere na vědomí ohlášení kulturní akce Šibřinky a schvaluje prominutí poplatku ze vstupného.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Varhanní koncert
Starosta seznámil s návrhem.
Usnesení č. 26/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. odst.1 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje v letošním roce koncert neuskutečnit, učinit tak až v následujícím roce
z důvodu nízké účasti na minulém koncertu.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
13. Příprava Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2012
Starosta předložil radě návrh jak povinných výdajů, tak i investičních a neinvestičních akcí. Bejdák Karel –
dotaz k nákladům na provoz kina a k nákladům na opravu vozovky Výsluní – Husova. Starosta objasnil.
Usnesení č. 26/13
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje předložit návrh takto zpracovaného Rozpočtu městyse Drnholec na rok 2012 zastupitelstvu
k projednání a schválení.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. Různé
Starosta seznámil s odchodem pracovnice paní Anny Kaňkovské do důchodu, na její místo nastoupí paní
Lenka Viceníková. Bude proto vypsána výzva na obsazení funkce vedoucí stavebního úřadu.
Diskutována byla otázka organizační složky Místního kulturního zařízení.
15. Diskuse
Další již nebyla.

16. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, schůze skončila v 18. 00 hodin.
V Drnholci 23. 2. 2012
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 23. 2. 2012

Ing. Kocman Bronislav
Místostarosta městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

