Městys Drnholec, okres Břeclav
Kostelní 368, Drnholec 691 83
Tel., fax: 519 519 210, 519 519 218
E-mail: mailto:urad@drnholec.mikulovsko.cz

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Drnholec
konaného dne 8. 11. 2010 v Kulturním domě Drnholec
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva městyse Drnholec ( dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19. 00 hodin
dosavadním starostou městyse (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva městyse (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva městyse podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. , o obcích ( obecní zřízení) v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula dne 29. 10. 2010, ţádný návrh
nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Úřadu městyse Drnholec
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 11. 2010 do 8. 11. 2010. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, ţe je
přítomno 14 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 15ti členů zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je
usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloţení slibu.
Před sloţením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, ţe odmítnutí sloţit slib nebo
sloţení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ( § 55 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
městyse a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke sloţení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Bejdáka Karla a Malíka Jiřího a zapisovatelkou p. Annu
Kaňkovskou. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost
vyjádřit se přítomným občanům. Ţádné nebyly vzneseny.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Drnholec určuje ověřovatele zápisu Bejdáka Karla a Malíka Jiřího a
zapisovatelkou Annu Kaňkovskou.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům. Ţádné stanovisko od
občanů nebylo vzneseno.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo městyse Drnholec schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
- určení počtu místostarostů
- určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
- stanovení počtu členů rady městyse
- volba ostatních členů rady
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů finančního výboru
- volba členů kontrolního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
( § 72 zákona o obcích)
IV) Určení zastupitelů k přijímání Prohlášení o uzavření manželství
V) Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod I – Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny,
proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ţádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty městyse byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty a ostatních členů rady
Předsedající konstatoval, ţe nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty , místostarosty a
ostatních členů rady veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V Případě
tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny,

následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umoţněno výsledek
sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Ţádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, ţe nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
ţádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v pořadí, v jakém byli navrţeni, přičemţ po platném zvolení konkrétního kandidáta jiţ nebude v hlasování
pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy: Člen zastupitelstva p. Ing. Kocman Bronislav navrhl zvolit do funkce starosty p. Jana Ivičiče.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo. Zástupci dalších dvou volebních seskupení p. Ing. Lambot Jan a Vermeš Pavel
podpořili zvolení starostou p. Jana Ivičiče.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec volí starostou Městyse Drnholec p. Jana Ivičiče.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále jen jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující
návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Bronislav Kocman navrhl zvolit do funkce místostarostky p. RNDr.
Janu Kalandrovou. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec volí místostarostkou p. RNDr. Janu Kalandrovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Stanovení počtu členů rady městyse:
Předsedající navrhuje, aby rada byla pěti členná. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i
občanům vznést stanoviska. Ţádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo městyse Drnholec stanovuje počet členů rady 5.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Volba ostatních členů rady:
Předsedající konstatoval, ţe radu tvoří starosta, místostarosta a další tři členové rady. Z tohoto důvodu
vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na třetího člena rady. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Ivičič Jan navrhl zvolit do funkce třetího člena rady p.Ing. Bronislava Kocmana.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec volí dalším členem rady p. Ing. Bronislava Kocmana.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na čtvrtého člena rady. Byly podány následující
návrhy: Člen zastupitelstva p. Ivičič Jan navrhl zvolit do funkce čtvrtého člena rady p. Bejdáka Karla.

Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec volí dalším členem rady p. Bejdáka Karla.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na pátého člena zastupitelstva. Byly podány
následující návrhy. Člen zastupitelstva p. Ivičič Jan navrhl zvolit do funkce pátého člena rady p.
Ing. Jana Lambota. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec volí dalším členem rady p. Ing. Jana Lambota.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Předsedající úvodem informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru , který musí být lichý (§ 117
odst. 3 zákona o obcích) , přičemţ finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1
zákona o obcích) . Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby , pouze předsedou výboru
můţe být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na úřadu městyse (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemţ kaţdý z nich bude
mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva p. Ivičič Jan navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru p.Marii Klimešovou. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec volí předsedou finančního výboru p. Marii Klimešovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: člen zastupitelstva p. Ivičič Jan navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru p. Ing. Ivu Kabrhelovou. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec volí předsedou kontrolního výboru p. Ing. Ivu Kabrhelovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na člena finančního výboru. Byly podány
následující návrhy: člen zastupitelstva p. Jan Ivičič navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru
p. Anežku Vybíralovou. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec volí členem finančního výboru p.Anežku Vybíralovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na člena finančního výboru. Byly podány
následující návrhy: člen zastupitelstva p. Ivičič Jan navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru
p. Noemu Michalicovou. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. Občan Šebesta Karel vznesl připomínku, ţe členy výborů
a komisí by měli být občané z kandidátních listin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec volí členem finančního výboru p. Noemu Michalicovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci člena kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: člen zastupitelstva p. Ivičič Jan navrhl zvolit členem kontrolního výboru p.
Mgr. Miroslava Fanu. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec volí členem kontrolního výboru p. Mgr. Miroslava Fanu.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci člena kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: člen zastupitelstva p.Ivičič Jan navrhl zvolit členem kontrolního výboru p. Pavla
Vermeše. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec volí členem kontrolního výboru p. Pavla Vermeše.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Bod 3. – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována měsíční odměna ve výši 340,- Kč a to ode dne 9. 11. 2010. Předsedající navrhl téţ měsíční
odměnu za výkon funkce místostarostky městyse ( § 77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 9. 000,- Kč
měsíčně a to ode dne zvolení do funkce místostarosty. Předsedající téţ navrhl měsíční odměnu za výkon
funkce člena rady 1.100,- Kč měsíčně a to ode dne zvolení do funkce člena rady. Dále navrhl měsíční
odměnu za výkon funkce předsedy finančního nebo kontrolního výboru ve výši 910,- Kč měsíčně ode dne
zvolení do funkce předsedy výboru. Dále navrhl zastupitelstvem stanovit, aby neuvolněnému členovi
zastupitelstva při souběhu výkonu několika funkcí se odměna poskytla pouze za výkon funkce, za niţ
podle rozhodnutí zastupitelstva náleţí nejvyšší odměna.
Před hlasováním byla dána moţnost členům zastupitelstva i občanům sdělit své stanovisko. Občan Ing.
Dřevojánek navrhl, aby se zastupitelé vzdali odměn ve prospěch školství, kultury, sportu, odměnu
místostarostce sníţit na polovinu, jako důvod uvedl, ţe je nutno budovat městys. Zastupitel Vermeš
doporučuje odměnu místostarostce ponechat v navrhované výši, zastupitel Jiří Malík – důleţitá je motivace
, doporučuje ponechat v navrhované výši, zastupitel Ing. Lambot rázně odmítl argumenty p. Ing.
Dřevojánka a doporučil odměny ponechat v navrhované výši, zastupitelka RNDr. Jana Kalandrová z odměny poskytuje sponzorské dary, náklady na dopravu atd. Starosta konstatoval, ţe proti dřívějším

volebním obdobím byly jiţ odměny sníţeny, Ing. Dřevojánek uvedl, ţe pokud městys šetří, tak je to v
pořádku. Ţádná další stanoviska nebyla vznesena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 72 § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 340,-Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši
9. 000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši
1. 100,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena rady.
Výsledek hlasování:
Pro : 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce předsedy finančního a předsedy kontrolního výboru ve výši 910,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy finančního a předsedy
kontrolního výboru.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti:0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
Bod IV – Určení zastupitelů k přijímání Prohlášení o uzavření manželství
Předsedající konstatoval, ţe je nutno v souladu s § 4 odst. 1 zákona 94/1963 Sb., o rodině, ve znění
pozdějších předpisů schválit členy zastupitelstva, kteří budou oprávněni k přijetí Prohlášení o uzavření
manţelství. Vyzval zastupitele k předloţení návrhu. Zastupitel p.Ivičič Jan předloţil návrh členů
zastupitelstva ze zákona p. starosta Ivičič Jan , ze zákona p. místostarostka RNDR. Kalandrová Jana ,
člen zastupitelstva Ing. Kocman Bronislav.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko
nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drnholec určuje tyto členy zastupitelstva k přijímání Prohlášení o uzavření
manželství podle § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů:
p. starostu Jana Ivičiče, p. místostarostku RNDr. Janu Kalandrovou a člena zastupitelstva Ing.
Bronislava Kocmana.
Výsledek hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Diskuse:
Starosta p. Jan Ivičič – poděkoval jménem všech zastupitelů občanům, kteří je zvolili, obdrţené hlasy
jsou pro všechny povzbuzující a zavazující. Přesto jej mrzí, ţe volební účast byla pouze 50 %, ţe zbývající

polovina občanů nejeví zájem o dění v městysi. Sám za sebe poděkoval, ţe můţe ve své funkci pokračovat
a ţe jej podpořili a zvolili všechny tři volební strany. Ubezpečil občany, ţe všichni potáhnou za jeden
provaz a nebudou politikařit. Seznámil občany s akcemi plánovanými na příští čtyři roky. Jiţ
rozpracovanou akcí je zateplení a výměna oken a venkovních dveří v ZŠ, na tuto akci budeme dokrývat cca
4 mil. Kč. Další rozpracovanou akcí je oprava fasády, výměna oken na budově ÚM, po vyklizení bylo
zjištěno, ţe knihovna je v dezolátním stavu, bude se muset opravit. Dále bychom chtěli opravit vozovku
Stavební ulice, před školou a vybudovat nebo opravit chodníky na hlavních ulicích t. j. Hrušovanská,
Wolkerova,Brněnská. Projektují se inţenýrské sítě II. lokalita „Pod Sýpkou“ pro výstavbu 28 R.D. –
vybudování bude stát cca 20 mil. Kč. Zde je třeba zváţit přijetí úvěru. Obdrţeli jsme dotaci na zřízení
sběrného dvora, restaurovali jsme 2 sochy, 2 zbývají, něco na hřbitově – dá se udělat i z vlastních
fin.prostředků. Špatná situace je na úseku objektu Radnice, dotace jiţ zřejmě nebudou , opět zde bude
zřejmě nutný rozumný úvěr, tak aby se mohlo pokračovat. Na Kulturní dům a Hasičskou zbrojnici –
zateplení a okna budeme zkoušet získat dotaci. Špatný je stav v Kulturním domě uvnitř – naprosto
nevyhovující elektřina , rekonstrukci odhadl na 10 mil. Kč. Pokusíme se získat dotace na víceúčelové hřiště
u současného hřiště TJ Dynama Drnholec nebo u ZŠ, pracuje se na zlepšení propagace – zpracovávají se
informační broţurky, pracuje se na knize o Drnholci, v příštím roce bychom chtěli instalovat informační
tabule, bude se pracovat na modernizaci internetové stránky městyse, zaměříme se na spolupráci s místními
organizacemi, s mládeţí, budeme se zabývat výsadbou veřejné zeleně, plánujeme se zapojit do soutěţe
Vesnice roku v kulturní oblasti.
Občan Janeček Jiří – konstatoval, ţe z jeho příspěvků nejsou do plánů městyse zakotveny potřebné akce,
ve svém příspěvku hovořil o chybách v minulosti ve vztahu k uzavřenému kulturnímu domu, ohledně
radnice psal na památkáře zhruba deset let, bourali se historické budovy na náměstí, vinaři neţádají o
dotace, poukázal na špatnou privatizaci Státního statku.
Občan Ing. Dřevojánek – nediskutujme o privatizaci , to byla politická záleţitost
Občanka Půlpytlová – vadí jí, ţe není chodník na Výsluní, auta zde jezdí rychle, zejména ohroţeny jsou
děti, bylo by dobré protáhnout chodník od hřbitova po Výsluní
Starosta p. Ivičič – všechny pozemky nejsou naše, na levé straně se začíná stavět a do budoucna se
budeme situací zabývat
Občan Ing. Dřevojánek – zkusit řešit umístěním semaforů, retardérů apod.
Starosta p. Ivičič – jednání s DI se uskutečnilo – nebylo doporučeno
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – nejdříve je nutno vybudovat veřejné osvětlení. Stavebníci, kteří začínají
na levé straně stavět, časem donutí situaci řešit
Občan Šebesta Karel – popřál všem zastupitelům hodně úspěchů v jejich budoucí práci.
Další příspěvky nebyly.
Předsedající ukončil zasedání ve 20. 15 hodin.
Přílohy k zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující sloţení slibu členů zastupitelstva
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
Zápis byl vyhotoven dne : 9. 11. 2010

Zapisovatel:
Kaňkovská Anna …………………….. dne ……………………….

Ověřovatelé:
Bejdák Karel

.................................

dne ………………..

Malík Jiří

…………………….

dne …………………..

Starosta:
Ivičič Jan

…… ………………….. dne ………………

