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

ZÁPIS
z 29. schůze rady Městyse Drnholec
konané dne 23. 4. 2012 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan, Bejdák Karel
Omluveni: 0
Hosté: 0
Zapisovatelka: Kaňkovská Anna
Schůze zahájena: 16. 00 hod.
Program:
1. Zahájení, program 29. schůze rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze rady
4. Schválení Finančního hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec za I. čtvrtletí 2012
5. Vydání souhlasu k uzavření provozu MŠ Drnholec a MŠ Dobré Pole.
6. Informace k dotacím
7. Příprava zastupitelstva
8. Výběrová řízení
9. Různé
10. Diskuse
11. 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 25/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navržený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze rady
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.29/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, úkoly byly splněny.
4. Schválení Finančního hospodaření ZŠ a MŠ Drnholec za I. čtvrtletí 2012
Starosta seznámil s finančními výkazy.
Usnesení č 29/4
Rada městyse Drnholec dle § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Finanční hospodaření Základní školy a mateřské školy Drnholec
za I. čtvrtletí 2012 na základě předložených výkazů:

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha Základní – Stavby
Příloha Základní – Informace podle § 7
Příloha Základní – Informace podle § 18
Příloha Základní – Fond kulturních a sociálních potřeb
Hlasováno:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Vydání souhlasu k uzavření provozu Mateřské školy Drnholec a Mateřské školy Dobré Pole
Starosta seznámil s žádostmi.
Usnesení č. 29/5
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2 000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, vydala souhlas k uzavření provozu Mateřské školy Drnholec a Mateřské školy Dobré Pole
dne 30. 4. 2012 a 7. 5. 2012.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Informace k dotacím
Starosta přednesl informace.
Usnesení č. 29/6
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění, bere na vědomí informaci starosty o tom, že Městys neobdržel dotaci ze SFŽP na revitalizaci zeleně
v centru obce a II. dotaci na ZŠ – Výměna systému vytápění (včetně výměny rozvodů topení a instalace
solárních panelů na ohřev teplé vody). Žádost na revitalizaci zeleně bude podána opětovně v dalším
vyhlášeném termínu na podzim. Pokud se týká dotace na změnu vytápění v ZŠ, rada doporučí zastupitelstvu
přijetí I. již schválené dotace, tj. na instalaci plynových kotlů a rozdělení vytápění na několik samostatných
okruhů. Případnou výměnu radiátorů a rozvodů uskutečnit až postupně v dalších letech.
Hlasováno:
Pro: 5
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Příprava zastupitelstva
Starosta předložil radě návrh.
Usnesení č. 29/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, se zabývala přípravou dalšího zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 7. 6. 2012.
8. Výběrová řízení
Starosta seznámil s obdrženými nabídkami a přistoupil k otevření obálek.
Kanalizace Mlýnská ulice
K této stavbě byly vyzvány k podání nabídky 3 firmy: Kalianko Radim, Markusberg Miroslav s. r. o. a
Colas a.s. Brno. Nabídku podaly firmy Markusberg s. r. o. Miroslav a Colas a.s. Brno.
Vzhledem k tomu, že nabídky neobsahovaly předepsané náležitosti, budou firmy vyzvány k doplnění
nabídky a až na základě doplnění rada na další schůzi rozhodne o vítězi.
Oprava vozovky Výsluní - Husova
K této stavbě byly vyzvány k podání nabídky 3 firmy: Inženýrské stavby s. r. o. Brno, Markusberg Miroslav
s. r.o. a Colas a. s. Brno. Všechny 3 firmy nabídku podaly.
Nabídky neobsahovaly předepsané náležitosti, firmy budou vyzvány k doplnění nabídky a o výsledku se
rozhodne na následující schůze rady.

Chodníky na ul. Hrušovanská a Náměstí Svobody
K této stavbě byly k podání nabídek vyzvány 3 firmy: Krejčí Josef Drnholec, Markusberg Miroslav
s. r. o. a Colas a.s. Brno. Nabídku podaly všechny 3 firmy.
Nabídky neobsahovaly předepsané náležitosti, firmy byly vyzvány k doplnění nabídek a rozhodnuto bude
na další schůzi rady.
9. Různé
Starosta předložil radě návrh informační tabule - rada souhlasí pořídit tabule v tomto stylu.
RNDr. Jana Kalandrová – informovala radu o akci Mysliveckého sdružení „ Rozvoj“ Drnholec pro žáky
ZŠ Drnholec, dále Krojovém plese dětí a Zlaté svatbě manželů Pavla a Helgy Srnkových. Všechny akce
hodnotila jako velmi vydařené.
10. Diskuse
Další již nebyla.
11. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, schůze skončila v 17. 45 hodin.

V Drnholci 25. 4. 2012
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 25. 4. 2012

Ing. Kocman Bronislav
Místostarosta městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

