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

ZÁPIS
z 3. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec
konaného dne 22. 12. 2010 v Hasičské zbrojnici Drnholec
Starosta městyse Drnholec p. Ivičič Jan zahájil 3. 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. - 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 3. zasedání zastupitelstva
městyse. Navrţeni byli p. Hanáková Lada a p. Seveldová Pavla.
Usnesení č. 3/1
Zastupitelstvo městyse schvaluje za ověřovatele zápisu 3. zasedání zastupitelstva p. Hanákovou Ladu a
p. Seveldovou Pavlu.
Hlasováno :
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta městyse Drnholec přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva městyse, který byl členy
zastupitelstva schválen.
Usnesení č. 3/1-1
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. 6/2010
4. Schválení Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2011
5. Schválení Smluv o dotacích z Rozpočtu městyse Drnholec na rok 2011 a jejich znění
6. Rozpočet Fondu pracovníků Městyse Drnholec na roky 2011 a 2012
7. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 5177/10/OKH
8. Ustavení školské rady
9. Schválení mimosoudního vyrovnání – duplicita zahrad Hrušovanská ulice
10. Odprodej majetku městyse
11. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení, Drnholec 28 RD - Pod sýpkou II. etapa
12. Různé
13. Diskuse
14. Usnesení
15. 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 25. 11. 2010.
Diskuse:
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – proč se nepřijal do zaměstnání p. Chrenovský, vrátí se z výkonu trestu,
nebude pracovat a situace se bude opakovat.
Starosta – vysvětlil, ţe se jednalo pouze o jeho vlastní ţádost k podmínečnému propuštění. Nelze propustit
stálého zaměstnance bezdůvodně a jen proto, aby byl přijat p. Chrenovský.
Usnesení č. 3/2
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. 6/2010
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. 6/2010 o celkových
příjmech 140. 358,- Kč a celkových výdajích 140. 358,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
Bod č. 4 – Schválení Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2011
Starosta předloţil materiál.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska.
Zastupitel Vermeš Pavel – kdy bude realizována kanalizace k jejich domu
Starosta – co nejdříve pokud to dovolí počasí – musí se usadit 3 rev. šachty, skruţe atd.
Ing. Lambot – proč jsou sníţeny příjmy u nájmu z bytů a nebytových prostor
Starosta – v rozpočtu minulého roku byly tyto příjmy nadhodnoceny
Zastupitel Malík – 130 tis. Kč za el. energii na Zdravotním středisku je hodně
Starosta – účtují se zde nejen chodby, ale i ordinace MUDr. Pavelky. MUDr. Pavelka hradí elektřinu
v rámci nájmu na jiné poloţce
Zastupitelka p. Seveldová – proč se nebude ţádat o dotaci na zateplení Hasičské zbrojnice
Starosta – vzhledem k tomu, ţe zde mají sídlo i lékaři (podnikající), dotace by činila jen 40 % z celkových
nákladů a městys by neměl na dokrytí
Zastupitel Malík – SDH se pokusí získat prostředky na zateplení v příštím roce z Rozpočtu JMK
Zastupitel Ing. Kocman – dotaz, zda bude naplněna daň z nemovitosti
p. Ligasová – je předpoklad, ţe ano
Občan Konečný Jaroslav – koupila se radnice, teď se s ní nic nedělá, proč se dává 600 tis. Kč na knihovnu,
která by se mohla přestěhovat do volných prostor školy. Proč Obec kdyţ přijímá pracovníky nevezme
zedníka, který by mohl opravovat chodníky, vznesl dotaz, zda u všech občanů je spoluúčast na vodovodní
přípojky, neboť nás přípojka vyšla na 15 tis. Kč
Občanka Konečná Jana – dotaz proč jsou částky různé, 23 se nenapojilo, a proč si musí platit celou
přípojku, jsme občané a platíme daně
Zastupitel Malík – připojil se k protestu ve věci úhrady přípojky
Starosta – záleţitost byla s majiteli sklepů projednána včetně úhrady, první částku uhradili jako přípojku,
druhá byla vyúčtování skutečných nákladů vč. připojovacích pásů atd.. Hlavní řád je majetkem městyse.
Občan Konečný – opětovně nesouhlasil s úhradou tak vysoké částky, městys by se měl na přípojkách
spolupodílet
Zastupitel Ing. Lambot – pokusil se situaci objasnit. Uvedl, ţe je zřejmě problém v nedostatečném osvětlení
situace kolem přípojek a krátký termín splatnosti faktury
Navrhl řešení, aby Městys zaslal všem dotčeným osvětlující dopis a prodlouţil splatnost faktury 4
splátkovými termíny

Zastupitelka Ing. Kabrhelová – s návrhem nesouhlasí, navrhuje, aby se městys na úhradě spolupodílel
Starosta nechal o návrhu Ing. Lambota hlasovat:
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 1
Zdržel se : 0
Usnesení č.3/4
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení v platném znění schvaluje Rozpočet Městyse Drnholec na rok 2011 dle jednotlivých paragrafů
o celkových příjmech 25. 596. 300,- Kč, celkových výdajích 27. 069. 900,- Kč a celkovém financování
mínus 1. 473. 600,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 5 – Schválení Smluv o dotacích z Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2011 a jejich znění
Starosta seznámil s návrhy. Z důvodu nedostatku fin. prostředků nemůţe Římskokatolická farnost
realizovat opravu schodů, navrhuje účel pouţití dotace změnit na opravu dřevěných oken ve věţi kostela.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č.3/5
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 písm. c) a j) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje:
poskytnutí dotace z Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2011 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
mezi Městysem Drnholec, jako poskytovatelem a SDH Drnholec, zájmovou organizací, jako
příjemcem, pro výkon její činnosti ve výši 45. 000,- Kč v předloženém znění.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
poskytnutí dotace z Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2011 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
Mezi Městysem Drnholec, jako poskytovatelem a T. J. Dynamem Drnholec, zájmovou organizací,
jako příjemcem pro výkon její činnosti ve výši 125 tis. Kč v předloženém znění.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
poskytnutí dotace z Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2011 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
mezi Městysem Drnholec, jako poskytovatelem a Leteckým modelářským klubem Drnholec,
zájmovou organizací, jako příjemcem, pro výkon její činnosti ve výši 10 tis. Kč v předloženém znění.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti. 0
Zdržel se: 0
poskytnutí dotace z Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2011 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
mezi Městysem Drnholec, jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností Drnholec, jako
příjemcem , k zajištění opravy kulturní památky – oprava dřevěných oken ve věži kostela ve výši 50
tis. Kč v předloženém znění.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
poskytnutí dotace z Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2011 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
mezi Městysem Drnholec, jako poskytovatelem a Drnholeckou chasou o. s. Drnholec, jako
příjemcem, k zajištění celoroční údržby krojů ve výši 15 tis. Kč v předloženém znění.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 6 – Schválení Rozpočtu Fondu pracovníků městyse Drnholec na roky 2011 a 2012
Starosta předloţil návrh.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č.3/6
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje:

Rozpočet Fondu pracovníků Městyse Drnholec na rok 2011 o celkových příjmech 140 tis. Kč a
celkových výdajích 140 tis. Kč
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Rozpočet Fondu pracovníků Městyse Drnholec na rok 2012 o celkových příjmech 94. 800,- Kč a
celkových výdajích 90. 900,- Kč
Hlasováno.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 7 – Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 5177/10/OKH
Starosta přednesl návrh.
Před hlasováním dal starosta moţnost zastupitelům i přítomným občanům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 3/7
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 5177/10/OKH uzavřenou
mezi Jihomoravským krajem, jako poskytovatelem a Městysem Drnholec, jako příjemcem na výdaje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2010 o celkové výši 142. 355,- Kč za dodržení
podmínek stanovených smlouvou
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 8 – Ustavení školské rady
Starosta přednesl návrh.
Před hlasováním dal starosta moţnost zastupitelům i přítomným občanům vznést svá stanoviska.
Zastupitel Ing. Lambot – navrhl výměnu za Petra Bejdáka z důvodu, ţe nemá ve škole děti
Ing. Kabrhelová – navrhuje p. Pavlu Seveldovou, která s návrhem vyslovila souhlas
Usnesení č. 3/8
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění ustavuje školskou radu v následujícím složení: za Městys Drnholec: Malík
Jiří, Ing. Lambot Jan, Seveldová Pavla, za pracovníky ZŠ: Mgr. Zabloudilová Soňa, Mgr. Bárta
Dalibor, Macajová Eliška, za rodiče: Kleinová Anna, Marx Petr, Čížková Marcela
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 9 – Schválení mimosoudního vyrovnání – duplicita zahrad Hrušovanská ulice
Starosta přednesl návrh.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným zastupitelům i občanům sdělit svá stanoviska. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č.3/9
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje mimosoudní vyrovnání s p. Štyksem Miroslavem ve výši 150 tis. Kč pod
podmínkou jeho současného sepsání Souhlasných prohlášení s manž. Peřinovými, Zabloudilovými,
Kulhavým Stanislavem, manž. Nečasovými, Srnkou Janem a Beznoskovou Kamilou, o uznání jejich
vlastnického práva.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 10 – Odprodej majetku městyse Drnholec
Starosta přednesl návrh.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům sdělit svá stanoviska. Ţádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Usnesení č.3/10
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 Součkem Petrem na pozemek p. č. 1935/2 – orná
půda o výměře 319 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 4. 785,- Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední a
elektronické úřední desce vyvěšen 16. 11. 2010 a sňat 2. 12. 2010
Hlasováno.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 11 – Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení – Drnholec 28 RD
Starosta přednesl návrh.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům sdělit svá stanoviska. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 3/11
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení č. 337/2010/1210000961, uzavřenou mezi Městysem Drnholec, jako
investorem a JMP Net s. r. o. Brno, jako budoucím kupujícím na stavbu „ Drnholec28 RD U Sýpky
II. etapa“
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 12 – Různé
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s výzvou k předkládání ţádostí na investiční dotaci financovanou
Ministerstvem vnitra v rámci programu prevence kriminality Jihomoravského kraje v roce 2011 – úvaha
modernizace hřiště u ZŠ.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům sdělit svá stanoviska. Ţádná
stanoviska nebyla vznesena.
Usnesení č. 3/12-1
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje podání žádosti o investiční dotaci financovanou Ministerstvem vnitra
v rámci Programu prevence kriminality Jihomoravského kraje v roce 2011 na modernizaci
sportovního hřiště u ZŠ, po předchozím zjištění podrobností podmínek dotace starostou
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Starosta navrhuje schválit přijetí neinvestiční finanční podpory v rámci Globálního grantu OP VK MZ
projekt Já na to mám ve výši 32. 098, 50 Kč, 181. 891. 50 Kč, 9. 938, 70 Kč a 56. 319,30 Kč. Před
hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům sdělit svá stanoviska. Ţádná
stanoviska nebyla vznesena.
Usnesení č.3/12 - 2
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje přijetí neinvestičních finančních podpor v rámci Globálního grantu OP VK MZ
projekt Já na to mám ve výši 32. 098,50 Kč, 181. 891, 50 Kč, 9. 938, 70 Kč a 56. 319, 30 Kč
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Starosta navrhuje sníţit cenu odprodávaného domu s pozemky na Stavební ulici čp. 302
ze stávající 1. 100. 000,- Kč na 1 mil. Kč, to je sníţení o 100 tis. Kč.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům sdělit svá stanoviska. Ţádná
stanoviska nebyla vznesena.
Usnesení č. 3/12 – 3
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje sníţení prodejní ceny domu čp. 302 na Stavební ulici v Drnholci o 100 tis. Kč na nově
nabízenou cenu 1. 000. 000,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Starosta navrhuje zastupitelstvu schválit ţádost o dotaci v rámci příhraniční spolupráce ČR- Rakousko –
Fond malých projektů do 20 000 tis. EUR na akci Rozhledna U kříţku –( jako součást naučné stezky)po
předchozím zpracování studie.
Usnesení č.3/12 - 4
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění schvaluje žádost o dotaci v rámci příhraniční spolupráce ČR-Rakousko – Fond
malých projektů do 20 000 tis. EUR na akci „Rozhledna U křížku“
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 13 – Diskuse
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – konstatovala, ţe na rozhlednu je U kříţku je navrhované místo vhodné
Dále uvedla, ţe Drnholec by měl mít vizi, zamyslet se nad tím, co přestěhovat do nevyuţitých prostor školy
Důchodci nemají vhodné prostory, stávající ve škole vnímají jako zapůjčené
Místostarostka – nejdříve by bylo vhodné jednat s vedením školy
Občan Janeček – důchodci by se mohli scházet v pohostinství Sport
Zastupitel Ing. Lambot – navrhuje do školy přestěhovat knihovnu
Občan Janeček – konstatoval, ţe v propagačním letáčku nejsou zbourané historické památky. Mělo by se
jednat s Apexem Drnholec a ing. Holcem ve věci údrţby zprivatizovaných památek. Konstatoval, ţe
potřebuje vyfotit zastupitele do připravované knihy o Drnholci
Starosta – vysvětlil, ţe letáček měl omezené moţnosti, nedalo se tam dát všechno ohledně památek
Zastupitel Vermeš, Hanáková - navrhují jednat ve věci zrušeného autobusu v neděli, jednat ohledně
posunutí spoje v neděli na půl šestou
Starosta – pokusí se v této věci jednat
Bod č. 14 – Usnesení
Starosta konstatoval, ţe usnesení bylo schvalováno za kaţdým bodem programu a z tohoto důvodu jej jiţ
nepředkládá.
Bod č. 15 – Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval za práci a popřál všem do nového roku vše
nejlepší a ukončil jednání.
V Drnholci dne 27. 12. 2010
Zápis vyhotoven dne 27. 12. 2010 Kaňkovskou Annou

Ivičič

Jan

Starosta městyse Drnholec

Ověřovatelé zápisu :
Lada Hanáková ................................
Pavla Seveldová ..................................

