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

ZÁPIS
z 27. schůze rady Městyse Drnholec
konané dne 19. 3. 2012 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 27. schůze rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze rady
4. Pan M. P. – příprava odprodeje pozemků u garáží na Dyjské ulici
5. Český zahrádkářský svaz, MO Drnholec – žádost o prominutí poplatku ze vstupného
6. Pan J. P. – žádost o přidělení bytu
7. Paní P. L. a S. Z. – schválení prodloužení nájemních smluv na byt
8. Domov pro seniory Věstonická, Brno – žádost o finanční příspěvek
9. ZŠ a MŠ Drnholec – žádosti o vydání souhlasu k uzavření provozu MŠ Dobré Pole
a Mateřské školy Jevišovka a Nový Přerov
10. ZŠ a MŠ Drnholec – schválení návrhu Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Nový Přerov, MŠ Dobré Pole a MŠ Jevišovka pro školní rok 2012/2013
11. Schválení Inventarizace majetku v ZŠ a MŠ Drnholec k 31. 12. 2011
12. Ředitelka ZŠ a MŠ Drnholec – osvědčení o absolvování kvalifikačního studia
13. Projednání návrhu na dotaci SDH Drnholec
14. Pan Ondra Milan – žádost o spolufinancování oprav prostoru před pohostinstvím U Ondrů
na Hrušovanské ulici v Drnholci
15. Výběrové řízení na obsazení funkce odborného referenta Stavebního úřadu Drnholec
16. 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 27/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navržený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze rady
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.27/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, úkoly byly splněny.
4. Pan M. P. – příprava odprodeje pozemků u garáží na Dyjské ulici
Starosta seznámil s vyhotoveným geometrickým plánem a dalšími pozemky.
Usnesení č 27/4
Rada městyse Drnholec dle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění
schvaluje vyvěšení záměru odprodat pozemky p. č. 8/1, 133/8, 133/7 a 2092/2, pozemek p. č. 2092/16 byl
již vyvěšen a doporučí zastupitelstvu odprodat tyto za cenu 1,- Kč za 1 m2 vzhledem k tomu, že cena
pozemků byla uhrazena v dohodnuté ceně již realizované kupní smlouvy na stavby garáží a pozemky pod
stavbami garáží.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Český zahrádkářský svaz, MO Drnholec - žádost o prominutí poplatku ze vstupného
Starosta seznámil s žádostí.
Usnesení č. 27/5
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, schvaluje prominutí poplatku ze vstupného ČZS, MO Drnholec na akci „ Místní výstava
vín“, konanou dne 8. 4. 2012.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Pan J. P. – žádost o přidělení bytu
Starosta předložil návrh.
Usnesení č. 27/6
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, schválila zařazení žádosti do
evidence uchazečů.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Paní P. L. a S. Z. – schválení prodloužení nájemních smluv na byt
Starosta předložil radě návrhy nájemních smluv.
Usnesení č. 27/7
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 P. L., jako nájemcem na byt č. 3 v domě Na Rozvalinách 306/1 na dobu dvou let. Dále Nájemní
smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec, jako pronajímatelem a paní S. Z., jako nájemcem na byt č. 1
v domě Tyršova 174/3 v Drnholci na dobu dvou let.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Domov pro seniory Věstonická, Brno – žádost o finanční příspěvek
Starosta předložil žádost.
Usnesení č.27/8
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, z důvodu nedostatku fin. prostředků, poskytnutí příspěvku neschválila.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

9. ZŠ a MŠ Drnholec- žádosti o vydání souhlasu k uzavření provozu MŠ Dobré Pole a Mateřské školy
Jevišovka a Nový Přerov
Starosta seznámil s žádostmi.
Usnesení č. 27/9
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 MŠ Dobré Pole a Mateřské školy Jevišovka a Nový
Přerov ve dnech 5. 4. 2012 – 6. 4. 2012.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. ZŠ a MŠ Drnholec – schválení návrhu Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Nový Přerov, MŠ Dobré Pole a MŠ Jevišovka pro školní rok 2012/2013
Starosta předložil návrhy.
Usnesení č. 27/10
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění schválila Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nový Přerov, MŠ
Dobré Pole a MŠ Jevišovka pro školní rok 2012/2013.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. Schválení Inventarizace majetku v ZŠ a MŠ Drnholec k 31. 12. 2011
Starosta předložil radě materiály.
Usnesení č. 27/11
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění schválila:
Dokladovou Inventarizaci majetku v Základní škole a mateřské škole Drnholec k datu 31. 12. 2011
a
Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku rozdílové inventarizace majetku v Základní škole a mateřské
škole Drnholec k datu 31. 12. 2011.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Ředitelka ZŠ a MŠ Drnholec – osvědčení o absolvování kvalifikačního studia
RNDr. Jana Kalandrová předložila osvědčení.
Usnesení č. 27/12
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění bere na vědomí Osvědčení o absolvování kvalifikačního studia pro ředitele škol a
školských zařízení RNDr. Janou Kalandrovou. Rada konstatovala, že tímto splnila RNDr. Jana Kalandrová
kvalifikační předpoklady dle § 5 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. v platném
znění pro výkon funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Drnholec.
13. Projednání návrhu na dotaci pro SDH Drnholec
Starosta vysvětlil radě, že z minulé dotace SDH vrátilo, z důvodu nevyčerpání, část dotace ve výši 8 tis. Kč.
O tuto částku SDH požaduje zvýšit letošní dotaci.
Usnesení č. 27/13
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v
platném znění prozatím nenavrhne zastupitelstvu přidělení dotace a případně tak učiní až v průběhu roku
podle výsledku hospodaření s přidělenou dotací pro letošní rok ve výši 45 tis. Kč.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

14. Pan Ondra Milan – žádost o spolufinancování oprav prostoru před pohostinstvím U Ondrů na
Hrušovanské ulici v Drnholci
Starosta seznámil radu s žádostí a podal vysvětlení k dané problematice.
Usnesení č. 27/14
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/20000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění konstatovala, že bude před provozovnou vybudován z prostředků městyse chodník a zbývající část cca
o výměře 100 m2 mezi chodníkem a pozemkem p. Ondry financovat Městys Drnholec nebude. P. Ondrovi
byl dán příslib, že v případě, že si tuto část zafinancuje sám, po vyřešení duplicity se státem ve prospěch
Městyse, bude mu tato část pozemku odprodána za minimální cenu.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
15. Výběrové řízení na obsazení funkce odborného referenta Stavebního úřadu Drnholec
Starosta podal informace.
Usnesení č. 27/15
Rada městyse Drnholec v souladu se zák. č. 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění schvaluje výběrovou komisi k obsazení funkce odborného referenta Stavebního úřadu
Drnholec ve složení: Ivičič Jan, Ing. Kocman Bronislav a Viceníková Lenka.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
16. Různé
Další podněty nebo připomínky nebyly.
17. Diskuse
Další již nebyla.
Závěr
Dalších připomínek nebylo, schůze skončila v 17. 00 hodin.
V Drnholci 21. 3. 2012
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 21. 3. 2012

Ing. Kocman Bronislav
Místostarosta městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

