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

ZÁPIS
z 2. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec
konaného dne 25. 11. 2010 v Hasičské zbrojnici Drnholec
Starosta městyse Drnholec p. Ivičič Jan zahájil 2. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec v 18.00 hodin
a všechny přivítal.
Bod č. 1 - Technický bod
 Starosta p. Ivičič konstatoval, ţe informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce a
elektronické úřední desce Úřadu městyse Drnholec a vyhlášena místním rozhlasem a to nejméně sedm
dní před dnem konání zasedání.
 Konstatoval, ţe je přítomno 14 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
 Přítomni, omluveni, nepřítomni: (viz příloha - prezenční listina).
 Zapisovatelkou byla jmenována Kaňkovská Anna. Starosta konstatoval, ţe zápis z předchozího zasedání
byl řádně ověřen a vyloţen k nahlédnutí v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec.
 Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva
městyse. Navrţeni byli p. Ing. Kocman Bronislav a Bejdák Petr.
Usnesení č. 29/1
Zastupitelstvo městyse schvaluje za ověřovatele zápisu 2. zasedání zastupitelstva p. Ing. Kocmana
Bronislava a p. Petra Bejdáka.
Hlasováno :
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta městyse Drnholec přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva městyse, který byl členy
zastupitelstva schválen.
Usnesení č. 2/1-1
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)
2. Zpráva o činnosti rady
3. Schválení Rozpočtového opatření Městyse Drnholec č. 3/2010
4. Přehled o finančním hospodaření Městyse Drnholec za období leden – říjen 2010
5. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Městyse Drnholec
6. Schválení Jednacího řádu finančního výboru městyse Drnholec
7. Schválení Jednacího řádu kontrolního výboru městyse Drnholec
8. Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON - závěsná přípojka NN, T. Kraváček
9. Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E. ON – Drnholec, kabelová přípojka NN, V. Průša
10. Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu stavba „ Drnholec, kabelová
přípojka NN, F. Vávra“
11.Odprodeje majetku městyse Drnholec
12. Schválení Rozpočtového opatření Městyse Drnholec č. 4/2010
13. Schválení Rozpočtového opatření Městyse Drnholec č. 5/2010
14. Pověření územním plánováním

15. Různé
16. Diskuse
17. Usnesení
18. Závěr
Hlasováno:

Pro :14

Proti : 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady
Místostarostka přednesla Zprávu o činnosti rady za období od 9. 9. 2010
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – doporučuje přijímat do zaměstnání k Městysi Drnholec starší, kteří se jiţ
nemohou tak lehce zařadit do pracovního procesu. Dále navrhuje, aby byl doplněn Jednací řád a odlišná
hlasování byla uváděna jmenovitě
Zastupitel Kalianko – s návrhem ohledně jmenovitého uvádění hlasování nesouhlasil
Zastupitel Malík Jiří – rovněţ vyslovil nesouhlas
Starosta se dotázal, kdo by s návrhem souhlasil, vzhledem k tomu, ţe nikdo, návrh nebude zapracován do
Jednacího řádu zastupitelstva
Zastupitel Bejdák Karel – vznesl dotaz ohledně Babyboxu
Starosta – podrobně vysvětlil tuto problematiku
Zastupitel Ing. Lambot – upozornil na odchylku ve výměrách pronajímaných parcel dle KN a nájemní
smlouvy
Starosta vysvětlil, ţe některé časti nelze pronajímat z důvodu zamokření popř. jiného důvodu
neobdělávatelnosti
Zastupitel Vermeš – proč Městys odkupuje od Pitrové pozemky
Starosta – nebude se odkoupení navrhovat ke schválení zastupitelstvem, vyjma pozemku u Starátka
Usnesení č. 2/2
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění bere zprávu na vědomí.
Bod č. 3 –Schválení Rozpočtového opatření Městyse Drnholec č. 3/2010
Starosta předloţil zastupitelstvu návrh
Starosta před hlasováním dal moţnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Usnesení č. 2/3
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) ták.č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Rozpočtové opatření Městyse Drnholec č. 3/2010 o celkových
příjmech 971. 800,- Kč a celkových výdajích 971. 800,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 4 – Přehled o finančním hospodaření Městyse Drnholec za období leden – říjen 2010
Starosta předloţil materiál
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 2/4
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení v platném znění bere na vědomí Finanční hospodaření Městyse Drnholec za období leden –
říjen 2010.

Bod č. 5 – Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městyse Drnholec
Starosta seznámil s návrhem
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 2/5
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 35 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Jednací řád Zastupitelstva městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 6 – Schválení Jednacího řádu finančního výboru městyse Drnholec
Starosta předloţil návrh
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 2/6
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 35 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Jednací řád finančního výboru městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 7 – Schválení Jednacího řádu kontrolního výboru městyse Drnholec
Starosta přednesl návrh
Před hlasováním dal starosta moţnost zastupitelům i přítomným občanům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 2/7
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 35 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Jednací řád kontrolního výboru městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 8 – Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON – závěsná
přípojka NN, T. Kraváček
Starosta přednesl návrh
Před hlasováním dal starosta moţnost zastupitelům i přítomným občanům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 2/8
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Městysem
Drnholec, jako povinným a E. ON Distribuce a.s. České Budějovice , jako oprávněným na stavbu
Drnholec, závěsná přípojka NN, T. Kraváček na pozemku Městyse Drnholec p. č. 1892/2 v k. ú.
Drnholec za jednorázovou úplatu 1. 000,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 9 – Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON – Drnholec,
kab. přípojka V. Průša
Starosta přednesl návrh
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným zastupitelům i občanům sdělit svá stanoviska. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 2/9
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Městysem
Drnholec, jako povinným a E. ON Distribuce a. s. České Budějovice, jako oprávněným na stavbu „
Drnholec, kabelová přípojka NN, V. Průša“ na pozemku Městyse Drnholec p. č. 790/1 v k. ú.
Drnholec za jednorázovou úplatu 1. 000,- Kč.

Hlasováno:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 10 – Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON – Drnholec,
kab. přípojka NN, F. Vávra
Starosta přednesl návrh
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům sdělit svá stanoviska. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 2/10
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Městysem
Drnholec, jako povinným a E. ON Distribuce a.s. České Budějovice, jako oprávněným na stavbu „
Drnholec, kabelová přípojka NN, F. Vávra“ na pozemku Městyse Drnholec p. č. 570/1 v k. ú.
Drnholec za jednorázovou úplatu 1. 000,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 11 – Odprodeje majetku městyse Drnholec
Starosta přednesl návrh
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům sdělit svá stanoviska. Ţádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Usnesení č. 2/11
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje:
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Konečným Stanislavem na pozemek p. č. 835/66 –
ostatní plocha o výměře 190 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 15. 200,- Kč. Záměr k odprodeji byl na
úřední desce a elektronické úřední desce vyvěšen dne 23. 9. 2010 a sňat 11. 10. 2010.
Hlasováno.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Ing. Blahou Tomášem a Blahovou Jitkou na
pozemek p. č. 1756/247 – orná půda o výměře 2044 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 163. 520,- Kč.
Záměr k odprodeji byl na úřední desce a elektronické úřední desce vyvěšen dne 31. 8. 2010 a sňat 16. 9.
2010.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 12 – Schválení Rozpočtového opatření městyse Drnholec č. 4/2010
Starosta přednesl návrh
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům sdělit svá stanoviska. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 2/12
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Rozpočtové opatření Městyse Drnholec č. 4/2010 o celkových
příjmech 1. 495. 100,- Kč, celkových výdajích 2. 733. 200,- Kč a celkovém financování mínus 1. 238.
100,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 13 – Schválení Rozpočtového opatření Městyse Drnholec č. 5/2010
Starosta přednesl návrh
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům sdělit svá stanoviska. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 2/13
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Rozpočtové opatření Městyse Drnholec č. 5/2010 o celkových
příjmech 2. 458. 300,- Kč a celkových výdajích 2. 458. 300,- Kč.

Hlasováno:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 14 – Pověření územním plánováním
Starosta přednesl návrh
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům sdělit svá stanoviska. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č.2/14
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění
pověřuje p. Jana Ivičiče úkoly územního plánování.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 15 – Různé
Zastupitel Malík Jiří – dotaz, zda se učinila nápravná opatření s Agro Měřínem ohledně cesty u Blat
Starosta – bylo projednáno s p. Kadlecem – přislíbil nápravu, bude zaurgováno
Zastupitel Malík Jiří – bylo by dobré zaslat upozornění písemně
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – vznesla dotaz čí je kukuřice pod stavbami na Výsluní
Starosta – vlastník p. Marcinčák, uţ. pravděpodobně Apex Drnholec
Zastupitel Malík Jiří – z důvodu bezpečnosti by bylo zapotřebí pokácet strom u hospody u Ondrů
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – konstatovala, ţe na toto jiţ upozorňovala
Zastupitel Malík Jiří – dotaz, zda se bude doplňovat zeleň
Starosta – konstatoval, ţe určitě bude
Zastupitel Bejdák Petr – bylo by dobré přechod od hospody U Ondrů ke hřbitovu osvětlit
Starosta – zjistí moţnosti
Zastupitel Ing. Lambot – konstatoval, ţe tento přechod je na nevhodném místě
Zastupitel Kalianko – přechod je dobře, na vzdálenějším místě by nebyl vyuţíván
Bod č. 16 – Diskuse
- Občan Tomeček – v Agátí p. Peltán skladuje nepořádek
- Starosta – pokusíme se vyzvat k úklidu, jinak bude muset udělat městys
- Zastupitelka Ing. Kabrhelová – nesouhlasí, aby vše dělal městys, řada problémů Matysíkovi psi atd.
- Zastupitel Bejdák Petr – dotaz jak postupují opravy Úřadu městyse Drnholec
- Starosta informoval o postupu prací. Upozornil, ţe knihovna musí být celkově rekonstruována, podlahy,
el., sníţení stropů atd., coţ budou vícenáklady
Zastupitel Malík Jiří – zda se uvaţuje o veřejném Internetu v knihovně
Starosta – léta jiţ funguje
Starosta – informoval, ţe z místnosti po spořitelně se udělá zasedací místnost pro širší vyuţití
Zastupitelka Marková – navrhuje vyuţívat i pro důchodce
Občanka Půlpytlová – se připojuje k návrhu
Starosta – důchodci mají místnost ve škole
Zastupitel Malík Jiří – v prodejně u p. Lambotové by bylo potřeba vyměnit vstupní dveře
Starosta – zjistí stav a finanční moţnosti
Zastupitel Bejdák Petr – dotaz, zda se prodává objekt bývalého Klubu důchodců
Starosta – odpověděl, ţe ano a můţeme být rádi, ţe se objekt podařil městysi odprodat, velmi špatný stav
Starosta – informoval zastupitele, ţe kolektiv pracovníků MŠ vysoutěţil částku 500 tis. Kč, kterou chtěl
pouţít na rekonstrukci podkroví. Tento záměr však neodsouhlasil vzhledem k tomu, ţe jiţ delší dobu je
záměr MŠ přestěhovat do uvolněných prostor Základní školy a mateřské školy Drnholec, kde se budova
musí vytápět a není plně vyuţita. Objekt MŠ by se dal vyuţít pro zdravotní středisko. Z tohoto důvodu by
měly být fin. prostředky vyuţity na vybavení, které se bude dát přestěhovat do školy, proces schvalovací by
měl být uskutečněn zhruba za tři roky.
Zastupitel Ing. Kocman – jaký názor na to mají zaměstnanci a zda budou podmínky ve škole lepší
Starosta – podmínky stejné, spíše lepší, zaměstnanci nesouhlasí
Místostarostka RNDr. Kalandrová – úvaha o přestěhování jiţ nejméně osm let, důleţité pro vyuţití objektu
školy
Zastupitel Malík Jiří – bylo by dobré zjistit náklady na provoz MŠ, kolik se přestěhováním ušetří

Zastupitel Petr Bejdák – navrhuje záměr zveřejnit, aby byli občané správně informováni
Zastupitelka Seveldová – zveřejnit v Občasníku
Zastupitelka Ing. Kabrhelová - schvaluje přemístění MŠ do objektu ZŠ
Zastupitel Ing. Lambot – rovněţ doporučuje přemístění
Zastupitel Kalianko – kdyţ se udělá pořádek s p. Závodym, bude i větší prostor pro zázemí MŠ
- v diskusi byl dohodnut termín pro příští zasedání rady 6. 12. 2010 v 16. 00 hodin a další zasedání
zastupitelstva 22. 12. 2010 t. j. středa v 18. 00 hodin
Bod č. 17 – Usnesení
Starosta konstatoval, ţe usnesení bylo schvalováno za kaţdým bodem programu a z tohoto důvodu jej jiţ
nepředkládá.
Bod č. 185 – Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.
V Drnholci 29. 11. 2010
Zápis vyhotoven dne 29. 11. 2010 Kaňkovskou Annou

Ivičič

Jan

Starosta městyse Drnholec
Ověřovatelé zápisu :
Ing. Kocman Bronislav ................................
Bejdák Petr

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

