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

ZÁPIS
ze 4. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec
konaného dne 17. 3. 2011 v Hasičské zbrojnici Drnholec
Starosta městyse Drnholec p. Ivičič Jan zahájil 4. 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: 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 ze 4. zasedání zastupitelstva
městyse. Navrţeni byli sl. Marková Blanka a Vermeš Pavel.
Usnesení č. 3/1
Zastupitelstvo městyse schvaluje za ověřovatele zápisu 4. zasedání zastupitelstva sl. Markovou Blanku a p.
Vermeše Pavla.
Hlasováno :
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta městyse Drnholec přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva městyse, který byl členy
zastupitelstva schválen.
Usnesení č.4/1-1
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.1/2011
4. Schválení Inventarizace majetku Městyse Drnholec k 31. 12. 2010
5. Změna č. 4 územního plánu městyse Drnholec
6. Schválení Zadání změny č. 5 územního plánu městyse Drnholec
7. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích
8. Schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu s názvem „ Rozvoj sluţeb
eGovernmentu v obvodu ORP Mikulov“
9. Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu
„ Drnholec, kabelová přípojka NN, J. Marek“
10. Návrh Občanského sdruţení Výsluní na projednání zalesnění stávajícího sadu na Výsluní
11. Vyţádání od STKO Mikulov – Provozního řádu překladiště směsného komunálního odpadu
12. Návrh na zřízení Klubu důchodců v nynějších prostorách knihovny, knihovnu přestěhovat do objektu
Základní školy a mateřské školy Drnholec
13. Návrh, aby při projednávání soc. věcí byl v radě přítomen zástupce sociální komise
14. Schválení ţádosti o bezúplatný převod pozemků od ČR – ve správě ÚZSVVM

15. Odprodej a směna majetku Městyse Drnholec
16. Návrh na změnu vyuţití území – pozemek p. č. 1643/229
17. Různé
18. Diskuse
19. Usnesení
20. 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 22. 12. 2010
Diskuse:
Občanka Konečná Jana – konstatovala, ţe bylo slíbeno z překladiště ihned odpad odváţet, ţe tomu tak není
a ţe to zapáchá, ţe tam chodí na kontrolu a vzadu v hale viděla neodvezený odpad
Starosta – jezdím tam kaţdý druhý den a zápach zde není. Odpad se dotřiďuje a zřejmě jste v hale viděla
vytříděné plasty a papír.
Občanka Konečná Jana – Vy jste nám znehodnotil naše majetky
Starosta – ani já, ani nikdo jiný Vám Vaše majetky neznehodnotil. STKO halu zakoupila za tímto účelem
v draţbě, provoz jí byl řádně povolen Jihomoravským krajem. V květnu STKO zakoupí na odvoz odpadu
do spalovny do Brna vlastní tahač s návěsem a odpadne tak závislost na smluvním dopravci.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová Iva – občan sem vezl plastové barely a nebyly pracovníkem STKO přijaty
Občanka Jana Konečná – jak to, ţe občan musel za pytel uhradit 70,- Kč, mělo by být zadarmo
Starosta – o tomto nic nevím, moţná tam vezl barely od chemikálií. Nebezpečný odpad se zde nedá ukládat.
Do haly se přijímají zdarma jen vytříděné plasty a papír. Za zbytek se platí.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová Iva – je narušen klid, jak jezdí auta na překladiště je hluk slyšet
aţ k zástavbě rodinnými domy
Usnesení č.4/2
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. 1/2011
Starosta předloţil zastupitelstvu návrh
Starosta před hlasováním dal moţnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Usnesení č. 4/3
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. 1/2011 o celkové výši
příjmů 4. 800,- Kč, celkové výši výdajů mínus 175. 800,- Kč a celkovém financování 180. 600,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:0
Bod č. 4 – Schválení Inventarizace majetku Městyse Drnholec k 31. 12. 2010
Starosta předloţil materiál
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 4/4
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 38 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení v platném
znění schvaluje Inventarizaci majetku Městyse Drnholec dle Zápisu hlavní inventarizační komise o
výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků Městyse Drnholec ke dni 31. 12. 2010.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 5 – Změna č. 4 územního plánu městyse Drnholec
Starosta seznámil s návrhem.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č.4/5
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm.a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje zmenšení plochy výroby a skladování ( dílčí změna 4.2) Změny č. 4
územního plánu městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 14
proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 6 – Schválení Zadání změny č. 5 územního plánu městyse Drnholec
Starosta předloţil návrh
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č.4/6
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Zadání č. 5 územního plánu městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 1
Zdržel se: 0
Bod č. 7 – Schválení Obecně závazné vyhláškyč. 1/2011 o místních poplatcích
Starosta předloţil návrh
Před hlasováním dal moţnost přítomným občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska.
Zastupitel Jiří Malík – nemůţe být městys zvýhodněn cenou za odpad, kdyţ má v katastru překladiště?
Starosta – společníky v STKO jsou obce mikulovska včetně Mikulova. Nemůţeme být zvýhodněni oproti
ostatním obcím. Nicméně mám předjednáno, ţe na nejbliţší valné hromadě STKO se bude hlasovat o
jednorázovém finančním příspěvku pro Drnholec snad ve výši 80 – 100 tis. Kč.
Občanka Jana Konečná – peníze by se mohly vyuţít pro výsadbu stromů.
Usnesení č. 4/7
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Městyse Drnholec č. 1/2011 o místních
poplatcích.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.8 – Schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu s názvem „ Rozvoj služeb
eGovernmentu v obvodu ORP Mikulov“
Starosta předloţil návrh smlouvy
Před hlasováním dal starosta moţnost zastupitelům i přítomným občanům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 4/8
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. r) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Smlouvu o spolupráci s Městem Mikulov při realizaci projektu
s názvem „ Rozvoj služeb eGovernmentu v obvodu ORP Mikulov.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 9 – Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu
„ Drnholec, kabelová přípojka NN, J. Marek“
Starosta seznámil se smlouvou
Před hlasováním dal starosta moţnost zastupitelům i přítomným občanům vznést svá stanoviska. Ţádné
stanovisko nebylo vzneseno.

Usnesení č.4/9
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu
„ Drnholec, kabelová přípojka NN, J. Marek“
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.10 – Návrh Občanského sdružení Výsluní na projednání zalesnění stávajícího ořechového sadu
na Výsluní
Starosta seznámil s doporučením odborníků v této věci, dosadit ořechy, mezi ně nasadit habr, jasan, 110 ks
náhradní výsadba zajištěno. Upozornil, ţe druh pozemku je zde ovocný sad, ne lesní pozemek. Navrhuje,
aby se do této akce zapojilo OS Výsluní.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným zastupitelům i občanům sdělit svá stanoviska.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová Iva – byla získat zkušenosti za starostou Novosedel, který zajišťoval výsadbu
Občan Ing. Holec Stanislav – není problém udělat změnu kultury a pak prostřednictvím Lesů ČR, které
mají zkušenosti provést výsadbu, samozřejmě pokud na to budou fin. prostředky. Vzhledem k daleko
intenzivnějšímu hospodaření, neţ tomu bylo v minulosti, dosadba ořechů nebude dostačující. Jedinou šancí
je vysoká zeleň, musí být projekt a fin. prostředky se pokusit získat z dotací.
Starosta – není to tak jednoduché, jak to tady prezentujete.
Ing. Kabrhelová – se ujala úkolu jednat ve věci výsadby porostů na tomto pozemku
Občanka Konečná – navrhuje zasadit celý pozemek i tu část, kam vozí městys listí, trávu a větve
Starosta – vysvětlil, ţe pozemek byl v loňském roce uklizen, městys tam vozí jenom uvedené. Občané tam
vozí různý odpad, pozemek není městyse, naváţení musí být ukončeno
Občan Ing. Holec Stanislav – jedině vysokou zelení se dá odclonit bytová výstavba
Usnesení č.4/10
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění pověřuje zastupitelku Ing. Ivu Kabrhelovou ke zjištění všech možností souvisejících
s výsadbou lesního porostu na pozemku stávajícího sadu na Výsluní a předložení návrhu dalšímu
zasedání zastupitelstva.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 11 – Návrh Občanského sdružení Výsluní - vyžádání od STKO – provozního řádu překladiště
směsného komunálního odpadu na Výsluní v Drnholci a jeho vyvěšení na úřední desku městyse
Starosta vysvětlil, ţe se jedná o vnitřní směrnici s. r. o. a není důvod, aby bylo poţadováno její předloţení.
Na toto upozorňoval Ing. Kabrhelovou jiţ dříve.
Dal moţnost vyjádřit se přítomným občanům a zastupitelům
Zastupitelka Ing. Iva Kabrhelová – konstatovala, ţe provozní řády jsou na int. stránkách
Starosta navrhuje, aby v této věci nebylo vydáváno ţádné usnesení
Bod č. 12 – Návrh Občanského sdružení Výsluní - zřízení Klubu důchodců v nynějších prostorách
knihovny, knihovnu přestěhovat do objektu Základní školy
Starosta vysvětlil, ţe se nebrání tomu, aby byla knihovna přestěhována do objektu ZŠ, ale ne hned a jen
pokud to bude bezpodmínečně nutné a nečekané okolnosti nás k tomu donutí. Prostory ve škole by se
musely upravit, vymalovat, instalovat počítače s internetem pro veřejnost, telefon, WC, samostatný vstup.
Provoz knihovny nemůţe kolidovat s provozem školy – muselo by se vše promyslet. Pokud by k tomu
došlo, ideální by bylo přestěhovat zároveň s uvaţovaným stěhováním MŠ za 3 roky – taktéţ provoz nesmí
kolidovat s provozem MŠ. Pro Klub důchodců byla vymezena místnost ve škole, údajně tato důchodcům
nevyhovuje. Bylo jednáno s ředitelem ZŠ a byla vytipována prázdná učebna (pokud bude zájem) ve starém
objektu školy, konstatoval, ţe je nutno také myslet na případ, kdy by byl odprodán zámek a nebyla by
vhodná místnost pro obřadní síň, doporučuje rezervovat prostory současné knihovny pro případnou obřadní
síň.
Zastupitelka Ing. Iva Kabrhelová – seznámila s tím, ţe se s důchodci byla podívat na Klub důchodců
v Novosedlech

Místostarostka – není s kým jednat, zástupci důchodců se dosud k jednání ohledně klubu nedostavili, znovu
zopakovala, ţe ze strany vedení školy není problém, je k dispozici jiná místnost, za kterou ovšem pověřená
osoba – důchodce bude zodpovídat, musí se poté doladit provoz klubu, činnost atd.
Ing. Iva Kabrhelová – dotaz zda si to má vzít na starost
Zastupitel Bejdák Karel – doporučuje místnost důchodcům poskytnout
Rovněţ k tomuto bodu nebylo přijato ţádné usnesení, pouze bylo dohodnuto, ţe důchodci během týdne
budou jednat s vedením městyse ohledně jiné vhodné místnosti pro Klub důchodců.
Bod č. 13 – Návrh Občanského sdružení Výsluní, aby při projednávání soc. věcí byl v radě přítomen
zástupce sociální komise
Starosta zhodnotil, ţe spolupráce se soc. komisí je na velmi dobré úrovni. Vedení městyse je v kontaktu
zejména s předsedkyní Ladou Hanákovou a potřebné věci s ní operativně řeší – viz. případ pana Bohumila
Dubše. Není nutné, aby byla přítomna na jednání rady.
Občan Ing. Holec Stanislav – s panem Dubšem by se mělo něco dělat, stát by měl zajistit potřebnou péči
Starosta vysvětlil, ţe pan Dubš byl uznán plně invalidní, bez nároku na invalidní důchod z důvodu
neodpracovaných let, byl vyřazen z Úřadu práce, městys musel hradit výdaje na nemocnici atd., pokud
bychom jej chtěli umístnit do nějakého soc. zařízení, museli bychom za něj přispívat cca 10 tis. Kč měsíčně
Občan Konečný Jaroslav – městys by měl usměrnit, kdo se přihlašuje na Pivovar
Starosta – Pivovar je v soukromém vlastnictví p. Cupala, městys nemůţe ovlivnit s kým sepíše nájemní
smlouvu
Občan Konečný Jaroslav – Městys by měl majitele Pivovaru přitlačit, aby zde nebyl takový nepořádek
K tomuto bodu rovněţ nebylo přijato ţádné usnesení.
Bod č. 14 – Schválení žádosti o bezúplatný převod pozemků od ČR – ve správě ÚZSVVM
Starosta předloţil materiál
Usnesení č. 4/14
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje žádost k ČR – ve správě ÚZSVVM o bezúplatný převod KN pozemku p. č. 423,
424/2, 391/1, 391/2, 1287/1437, 420/3 a 835/27 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
pro: 14
Proti: 0
Zdržel se : 0
Bod č. 15 – Odprodej a směna majetku Městyse Drnholec
Starosta přednesl návrh
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům i zastupitelům sdělit svá stanoviska. Ţádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Usnesení č.4/15
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 Muchkovou Jitkou na pozemek p. č. 835/105 –
ostatní plocha o výměře 58 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 4. 640,- Kč. Záměr k odprodeji byl na
úřední a elektronické úřední desce vyvěšen 8. 12. 2010 a sňat 23. 12. 2010
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Becherem Pavlem a Becherovou Jarmilou na KN
pozemek p. č. 402 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 158 m2 o velikosti podílu 795/3180. Jedná se o
nerealizovanou kupní smlouvu , kupní cena uhrazena 2. 7. 2007 – příjmový doklad 1688 ve výši 2. 100,Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední desce a elektronické úřední desce vyvěšen 8. 12. 2010 a sňat 23. 12.
2010
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Štyksem Josefem a Štyksovou Miroslavou na KN
pozemek p. č. 1760/19 – orná půda o výměře 220 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté kupní ceně 17. 600,- Kč
a podílu na vyhotovení geometrického plánu ve výši 3. 864,- Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední desce a
elektronické úřední desce vyvěšen 4. 1. 2011 a sňat 20. 1. 2011-03-20

Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Ing. Peřinou Hynkem a Mgr. Peřinovou Dagmar
Na KN pozemek p. č. 1760/110 – orná půda o výměře 220 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 17. 600,Kč a podílu na vyhotovení geometrického plánu ve výši 3. 864,- Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední desce
a elektronické úřední desce vyvěšen 4. 1. 2011 a sňat 20. 1. 2011
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Ing. Čadou Květoslavem na KN pozemek p. č.
668/2 – vodní plocha o výměře 303 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté kupní ceně 18. 180,- Kč a úhradu
nákladů za vyhotovení geometrického plánu ve výši 7. 200,- Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední desce a
elektronické úřední desce vyvěšen 4. 1. 2011 a sňat 20. 1. 2011
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Gregorovou Boţenou na objekt bydlení čp. 216 na
KN pozemku p. č. 841, KN pozemku p. č. 841 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 v k. ú.
Drnholec v dohodnuté ceně 250. 000,- Kč a dále na KN pozemek p. č. 842 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 179 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 14. 320,- Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední desce a
elektronické úřední desce vyvěšen 20. 1. 2011 a sňat 7. 2. 2011
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Miňovou Marií na KN pozemek p. č. 710 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 7. 920,- Kč. Záměr
k odprodeji byl na úřední desce a elektronické úřední desce vyvěšen 8. 2. 2011 a sňat 24. 2. 2011
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Ligasem Jaroslavem a Ligasovou Marií na KN
pozemek p. č. 910/11 – ostatní plocha o výměře 110 m2 a KN pozemek p. č. 910/12 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 36 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 8. 760,- Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední
desce a elektronické úřední desce vyvěšen 8. 2. 2011 a sňat 24. 2. 2011
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Grand Joker s. r. o. Drnholec, zastoupený
Čestmírem Slámou na objekt občanské vybavenosti čp. 388 na cizím pozemku p. č. 1329 v k. ú. Drnholec
v dohodnuté ceně 300. 000,- Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední desce a elektronické úřední desce
vyvěšen 16. 2. 2011 a sňat 4. 3. 2011
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
- směnnou smlouvu mezi Městysem Drnholec a Ing. Červeňákovou Evou spočívající ve směně KN
pozemku p. č. 2/16 – ostatní plocha o výměře 106 m2z majetku Městyse Drnholec a pozemku p. č. 551/3 –
ostatní plocha o výměře 106 m2 v k. ú. Drnholec z majetku Červeňákové Evy. Dohodnuté ceny jsou pro
tuto směnu stejné a účastníci smlouvy podpisem smlouvy prohlásí, ţe jsou vůči sobě zcela vyrovnáni.
Záměr směny byl na úřední desce a elektronické úřední desce vyvěšen 10. 2. 2011 a sňat 28. 2. 2011
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 16 – Návrh na změnu využití území – pozemek p. č. 1643/229
Starosta seznámil s problematikou
Usnesení č. 4/16
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění pověřuje starostu p. Ivičiče, před realizací změny územním plánem, jednat s Agro
Měřínem a.s. ve věci změny účelu využití pozemku na Bv a navržení směny pozemku za pozemek
z majetku městyse
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:0
Bod č. 17 – Různé
Ing. Kabrhelová jako předsedkyně kontrolního výboru seznámila zastupitelstvo s provedenou kontrolou
kontrolním výborem
Starosta – provedená kontrola a zápis z ní vůbec není v souladu s Jednacím řádem kontrolního výboru
Občan Konečný Jaroslav – ve věci vodovodních přípojek na Husově ulici nebylo vše jasně vysvětleno
Starosta – vše jsem vysvětlil na minulém zasedání a také rozeslal dopis občanům, kterých se to týká. Jiţ se
k tomu nebudu vyjadřovat.
Zastupitelka Seveldová Pavla – dotaz, co chce Agro Měřín stavět , zda bioplynovou stanici?

Starosta – rada se vyjadřovala v této věci zatím pouze k existenci sítí, pokud se tato problematika posune
dál, budeme zastupitelstvo ihned informovat, nebude však jednoduché tuto stavbu zastavit, nestačí pouze
konstatovat, ţe stavbu nechceme. Jednal jsem s Odborem ţivotního prostředí JMK, vydali ke stavbě kladné
stanovisko.
Zastupitel Vermeš Pavel – Agro Měřín si tu můţe dělat co chce?
Občan Ing. Holec Stanislav – městys musí udělat vše proto, aby tady bioplynová stanice nebyla. Existuje
Ekologický právní servis, který by s tímto mohl pomoci.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová Iva – na Ekologickém právním servisu jsem byla, naopak mají doporučení
bioplynové stanice podporovat.
Bod č. 18 – Diskuse
Zastupitelka Ing. Iva Kabrhelová – konstatovala, ţe zápach z farmy Agro Měřín je zejména v noci
nesnesitelný. Tento fakt potvrdili i zastupitelé Pavla Seveldová a Jiří Malík
Měla by se osvětlit cesta z Husové na Výsluní, padá omítka na nově vybudované hřbitovní zdi, kolik bude
stát rozhledna U Kříţku
Starosta - na zápach opět upozorníme Agro Měřín, na osvětlení Výsluní - Husova nejsou finanční
prostředky, na osvětlení nelze ţádat o dotace, hřbitovní zeď je reklamována, o podání ţádosti na rozhlednu
rozhodlo zastupitelstvo, do konce května 2011 bychom měli znát výsledek, dotace by měla činit cca 500 tis.
Kč a naše dokrytí rovněţ cca 500 tis. Kč. Pak opětovně, po případné úspěšnosti ţádosti, předloţíme znovu
zastupitelstvu.
Starosta – mluvil o moţnostech turistiky v Drnholci, na ni navazují sluţby jako obchody, pohostinství,
ubytování apod…
Zastupitelka Ing. Kabrhelová Iva – navrhovala, aby zastupitelstvo bylo častěji, aby noví zastupitelé mohli
pracovat
Starosta – zastupitelstvo se schází podle potřeby, 6 x do roka je dostačující
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – mělo by se dát do zápisu, ţe se zastupitelstvo sejde, ihned jak se bude něco
dít ve věci bioplynové stanice
Občanka Konečná Jana – proč je zelená fasáda ZŠ a MŠ?
Starosta – na to snad ani nejde co říci
Místostarostka – jiţ dříve opravená část ZŠ je zelená, tak logicky i zbytek bude zelený.
Občan Konečný Jaroslav – proč se nedávají takové důleţité věci jako překladiště, bioplynka atd. předem do
Občasníku. O ničem se nepíše. Kde vlastně bude obřadní síň, pořád se mluvilo o historické radnici,
najednou zase o místnosti knihovny.
Starosta – nesouhlasím. Do Občasníku dávám vše a poměrně podrobně. O překladišti a bioplynové stanici
jsem ještě informovat nemohl, protoţe toto se objevilo aţ po vydání posledního, prosincového čísla.
Březnové číslo je jiţ v tiskárně, tam je o překladišti psáno. O bioplynové stanici ještě ne, zatím nemáme
dostatek informací. Na historickou radnici se nedaří získat dotaci.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová Iva – navrhuje zřízení sportovního hřiště v prostoru mezi současným hřištěm
T. J. a Lidickou ulicí
Místostarostka – z bezpečnostního hlediska nelze realizovat
Starosta – bylo zaţádáno o dotaci na víceúčelové sportovní hřiště v areálu ZŠ, coţ je hned vedle. Podání
ţádosti bylo schváleno minulým zastupitelstvem.
Občan Kuník Stanislav – proč musí občané platit poplatky přes sloţenky, nebo převodem z účtu?
Bylo vysvětleno proč tomu tak je a p. Kuník s vysvětlením vyslovil spokojenost.
Občan Konečný Jaroslav – na obecním úřadě nás nikdo nepozdraví
Anna Kaňkovská – není pravda, ţe Vás nikdo nezdraví
Občan Konečný Jaroslav na starostu – většího hulváta jsem ještě nepotkal
Starosta – nemyslím si, ţe bych byl hulvát
Občan Konečný Jaroslav – starostu dělá bývalý voják z povolání…..
Starosta – nikdy jsem vojákem z povolání nebyl. To co tady předvádíte a to co jste předvedli na minulém
zasedání je jen a jen Vaše ostuda.
Bod č. 19 – 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 a ukončil jednání.
V Drnholci 21. 3. 2011
Zápis vyhotoven dne 21. 3. 2011 Kaňkovskou Annou

Ivičič

Jan

Starosta městyse Drnholec

Ověřovatelé zápisu :
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Pavel Vermeš
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