MĚSTYS DRNHOLEC
KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC 691 83

ZÁPIS
z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
konaného dne 18. září 2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zasedání řídil starosta městyse Drnholec – Jan Ivičič.
Starosta zahájil 21. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec v 18.00 hodin a přivítal všechny přítomné.
Konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce i způsobem
umožňujícím dálkový přístup dne 9. září 2014. Informace byla dále zveřejněna i způsobem v místě obvyklým
– v místním rozhlase.
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl ověřen a je uložen k nahlédnutí na úřadu městyse. Proti zápisu
nebyly vzneseny žádné námitky.
Dále konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva
a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina je součástí zápisu ze zasedání.
Starosta seznámil s navrhovaným programem 21. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, schválení navrženého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1286/3 k.ú. Drnholec do vlastnictví Městyse Drnholec
4. Revokace usnesení – prodej pozemku parc.č. 677 k.ú. Drnholec
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
Následně starosta vyzval zastupitele k dalším návrhům na doplnění programu jednání. Žádný další návrh nebyl
vznesen.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.21/1:
Zastupitelstvo schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1. Zahájení, schválení navrženého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1286/3 k.ú. Drnholec do vlastnictví Městyse Drnholec
4. Revokace usnesení – prodej pozemku parc.č. 677 k.ú. Drnholec
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.21/1 bylo přijato.
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Starosta dále pokračoval v projednávání bodu č.1.
Poté navrhl ověřovatele zápisu: paní Pavla Seveldová, pan Pavel Vermeš
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení 21/2:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec paní
Pavlu Seveldovou a pana Pavla Vermeše.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.21/2 bylo přijato.

Bod č. 2 programu jednání: Zpráva o činnosti rady
Místostarosta ing. Bronislav Kocman přednesl zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od
posledního zasedání zastupitelstva.
Materiál k tomuto bodu programu:
 zpráva o činnosti rady
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu.
Paní Marie Klimešová vznesla dotaz ohledně proplacení nevyčerpané dovolené starostovi. Podle platného
znění zákoníku práce není na proplácení dovolené nárok.
Na dotaz bylo vysvětleno, že pracovně právní vztahy zastupitelů obcí nepodléhají zákoníku práce, ale řídí se
zákonem o obcích. Proplácení nevyčerpané loňské dovolené je řešeno zákonem o obcích, o proplacení lze
požádat a rozhodnutí je na posouzení rady obce.
Paní Klimešová Marie dále vznesla dotaz týkající se pronájmu pozemku parc.č. 538 na náměstí Svobody.
Bylo vysvětleno, že se jedná o pozemek u fary, který je ve vlastnictví Městyse Drnholec. Pozemek byl pronajat
Římskokatolické farnosti za 100 Kč/rok.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný další příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení 21/3:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od 04.07.2014 do
18.09.2014 bez výhrad.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.21/3 bylo přijato.
Bod č. 3 programu jednání: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1286/3 k.ú. Drnholec
do vlastnictví Městyse Drnholec
Materiál k tomuto bodu jednání:
 návrh usnesení
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Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o pozemek na ulici Výsluní, na kterém se nachází místní komunikace, která je ve vlastnictví městyse
Drnholec.
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
Starosta dal hlasovat o navrženém usnesení:
Usnesení č. 21/4:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku parc.č.
1286/3 kat. území Drnholec do vlastnictví městyse Drnholec, který je ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42,
Nové Město, Praha 2.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.21/4 bylo přijato.
Bod č. 4 programu jednání: Revokace usnesení o prodeji pozemku parc.č. 677 k.ú. Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Prodej pozemku schválilo zastupitelstvo na svém 12. zasedání dne 6.9.2012. Kupující, paní Štaubertová, byla
opakovaně vyzývána k uzavření kupní smlouvy a byla upozorněna, že pokud nebude smlouva uzavřena, bude
zastupitelstvu předložen návrh na zrušení usnesení týkající se prodeje pozemku parc.č. 677. Kupující i přes
tyto výzvy smlouvu neuzavřela. Z toho důvodu je tedy předkládán návrh na zrušení usnesení o prodeji
pozemku.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 21/5:
Zastupitelstvo městyse po projednání z r u š u j e usnesení, které přijalo na svém 12. zasedání dne
6.9.2012, pořadové číslo 12/16. Citace zrušovaného usnesení:
„Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e prodej pozemku parc. č. 677 o výměře 86
m2, nacházejícího se v katastrálním území Drnholec, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov, paní Štaubertové Světlaně,
nar. 27.04.1974, trvale bytem Lidická 336, Drnholec, za cenu 6.880 Kč podle návrhu kupní smlouvy, která
je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha.“
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.21/5 bylo přijato.
Bod č. 5 programu jednání – Různé
Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu investičních akcí. Práce na zateplení hasičské zbrojnice a
zdravotního střediska budou zahájeny v polovině října. Dále budou zahájeny práce na vybudování sítí
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technické infrastruktury v lokalitě U Sýpky II, které by měly být dokončeny do 30.6.2015. Prodej stavebních
pozemků v této lokalitě by mohl být zahájen v polovině příštího roku.
Starosta dále informoval o probíhajících akcích. Chodníky a zpevněné plochy na místním hřbitově jsou před
dokončením. Stavba kanalizace a chodníku na ulici Tovární by měla být dokončena do tří týdnů.

Bod č. 6 programu jednání – Diskuse
Starosta otevřel závěrečnou diskusi.
1. Paní Lada Hanáková vznesla dotaz týkající se průběhu prací na demolici objektů na ulici Lidické.
Starosta: Vznikly technické potíže na straně dodavatele – porucha drtičky stavebního odpadu. Práce by
měly být dokončeny do tří týdnů, stavební suť bude nadrcena na reciklaci a následně využita.
2. Paní Pavla Seveldová vznesla dotaz týkající se proběhu přípravy akce výsadby a revitalizace prvků
ÚSES.
Starosta: Výběrové řízení na dodavatele bylo rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
zrušeno. Naší žádosti o prodloužení termínu na předložení dokladů týkajících se výběrového řízení,
které požadovat předložit Státní fond životního prostředí, nebylo ze strany fondu vyhověno.
V současné době probíhá opakované výběrové řízení na dodavatele zakázky. Podle sdělení fondu bude
možné podat znovu žádost o poskytnutí finančním prostředků v lednu 2015 a naše žádost bude znovu
posouzena.
3. Paní Marie Klimešová vznesla dotaz, týkající se dokončení ordinace praktického lékaře.
Starosta: Stavební práce jsou dokončeny. Bohužel administrativa se protahuje. Bylo třeba provést
úpravy podle požadavků Hasičského záchranného sboru Jm kraje a předložit příslušné doklady
(certifikáty, osvědčení). V současné době jsou všechny požadavky splněny, příslušné doklady byly
předloženy a čekáme na vyjádření HZS.
4. Pan Karel Bejdák vznesl dotaz týkající se zřízení školky v objektu základní školy.
RNDr. Jana Kalandrová seznámila zastupitele se situací. Stavební práce jsou dokončeny, jsou
dokončovány vnitřní malby, montáž nábytku a nákup vnitřního vybavení. Byla provedena i kontrola
pracovníky hygieny Břeclav a čekáme na jejich písemný souhlas. Následně bude podána žádost na
Krajský úřad o navýšení kapacity. Zahájení provozu lze očekávat do konce tohoto ruku.
RNDr. Kalandrová také poděkovala zastupitelům za jejich podporu ZŠ a MŠ Drnholec i za poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu městyse, díky kterým se podařilo ve škole udělat hodně pro zlepšení
stavu objektu a prostředí pro výuku dětí.
Členové zastupitelstva neměli žádné další příspěvky do diskuse.
Starosta dále vyzval přítomné občany.
Žádné další příspěvky do diskuse nebyly podány.

Bod č. 7 programu jednání:Závěr
Program 21. zasedání zastupitelstva byl vyčerpán.
V závěru zasedání starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich čtyřletou práci pro městys.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18:45.
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Přílohy zápisu:
 prezenční listina
 podkladové materiály k jednotlivým bodům jednání tak, jak jsou uvedeny v zápise

Zápis vyhotoven dne : 22.09.2014
Vyhotovila: Viceníková Lenka

Ivičič Jan – starosta městyse ………………………………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Pavla Seveldová ……………………………………………….

Pavel Vermeš

………..……………………………………….
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