MĚSTYS DRNHOLEC
KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC 691 83

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

ZÁPIS
z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
konaného dne 5. 9. 2013
v zasedací místnosti na ulici Tovární č.pop. 185 – Hasičská zbrojnice
Zasedání řídil starosta městyse Drnholec – Jan Ivičič.
Starosta zahájil 16. 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 27.8.2013. 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 11 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva, a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina je součástí zápisu ze zasedání. Ze
zasedání se omluvili: Ing. Kabrhelová Iva, Marková Blanka, Ing. Lambot Jan.
Starosta seznámil s navrhovaným programem 16. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, schválení navrženého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti rady
3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místních
poplatcích
5. Plán financování obnovy kanalizací Městyse Drnholec
6. Pořízení změny č. 6 územního plánu obce Drnholec
7. Priority investičních a neinvestičních akcí Městyse Drnholec na rok 2014 a následující
8. Majetkové záležitosti – prodeje pozemků
8.1. prodej části pozemku parc.č. 790/1 k.ú. Drnholec
8.2. prodej části pozemku parc.č. 391/4 k.ú. Drnholec
8.3. prodej pozemku parc.č. 8615 k.ú. Drnholec
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Poté starosta přednesl návrh na doplnění programu jednání o bod týkající se zpětného odkupu pozemku
parc.č. 1756/251 k.ú. Drnholec.
K tomuto návrhu nebyly žádné připomínky.
Starosta přednesl návrh usnesení:
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Usnesení č. 16/1
Zastupitelstvo schvaluje změnu navrhovaného programu jednání, jako bod č.8.4 bude projednán
zpětný odkup pozemku parc.č. 1756/251 k.ú. Drnholec.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/1 bylo přijato.
Následně starosta vyzval zastupitele k dalším návrhům na doplnění programu jednání. Žádný další návrh
nebyl vznesen.
Starosta přednesl návrh programu jednání včetně schválené změny:
Usnesení č.16/2:
Zastupitelstvo schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1. Zahájení, schválení navrženého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti rady
3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místních
poplatcích
5. Plán financování obnovy kanalizací Městyse Drnholec
6. Pořízení změny č. 6 územního plánu obce Drnholec
7. Priority investičních a neinvestičních akcí Městyse Drnholec na rok 2014 a následující
8. Majetkové záležitosti – prodeje pozemků
8.1. prodej části pozemku parc.č. 790/1 k.ú. Drnholec
8.2. prodej části pozemku parc.č. 391/4 k.ú. Drnholec
8.3. prodej pozemku parc.č. 8615 k.ú. Drnholec
8.4. zpětný odkup pozemku parc.č. 1756/251 k.ú. Drnholec
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/2 bylo přijato.
Starosta dále pokračoval v projednávání bodu č.1.
Zapisovatelkou jmenoval Viceníkovou Lenku.
Poté starosta navrhl ověřovatele zápisu: Bejdák Petr, Malík Jiří
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení 16/3:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec pana
Bejdáka Petra a pana Malíka Jiřího.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/3 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, tedy od 06. 06. 2013 do 05. 09. 2013.
Materiál k tomuto bodu programu:
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zpráva o činnosti rady

Dotazy zastupitelů týkající se upřesnění ve věci pronájmu nebytových prostor v objektech č.pop. 63 a 64 na
náměstí Svobody byly zodpovězeny na místě. Jednalo se o upřesnění nebytových prostor, u kterých rada
nechválila záměr pronájmu.
V této věci nebyly vzneseny žádné další dotazy.
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný další příspěvek.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení 16/4:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od 06.06.2013
do 05.09.2013 bez výhrad.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/4 bylo přijato.
Bod č. 3 programu jednání: Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 včetně příloh
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
K projednání byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to v souvislosti se zavedením
inteligentního systému nakládání s odpady. Tento systém bude motivovat občany Drnholce k třídění odpadů.
Návrh obsahuje systém bonusů, které budou uplatňovány u občanů, kteří se do systému zapojí. Bonusy
budou následně odečítány od místního poplatku za svoz a sběr komunálního odpadu.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
V rámci diskuse byl upřesňován systém třídění odpadů – v jednotlivých domácnostech se třídí plast,
bioodpad, papír a komunální odpad. Sklo se třídí do hromadných svěrných nádob, které jsou rozmístěny na
jednotlivých stanovištích. Podrobnější informace k systému třídění mohou občané získat na úřadu městyse u
paní Blahové.
Nikdo ze zastupitelů ani přítomných občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 16/5
Zastupitelstvo po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2013, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/5 bylo přijato.
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Bod č. 4 programu jednání: Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 , kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2013
Starosta seznámil s návrhem a předloženým materiálem.
Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místních poplatcích, se týká článku č. 29 a souvisí se
zavedením ISNO – umožňuje od místního poplatku za sběr a svoz odpadu odečítat bonusy přiznané za
třídění komunálního odpadu.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný
příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 16/6:
Zastupitelstvo po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2013, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2012, ve znění vyhlášky č. 1/2013, o místních poplatcích.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/6 bylo přijato.
Bod č. 5 programu jednání – Plán financování obnovy kanalizací Městyse Drnholec
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh Plánu financování obnovy kanalizací Městyse Drnholec
Starosta seznámil s návrhem a předloženým materiálem.
K projednání byl předložen návrh plánu financování obnovy VH infrastruktury ve vlastnictví Městyse
Drnholec. Jedná se o veřejnou kanalizační síť a čistírnu odpadních vod.
Povinnost zpracovat plán financování obnovy vyplývá z ustanovení § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. Plán je zpracován v souladu se zněním
s přílohou č. 28 vyhlášky č. 428/2001 Sb., a to na dobu deseti let. Cílem je zajištění finančních prostředků na
postupnou obnovu veřejné kanalizační sítě a ČOV.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný
příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 16/7:
Zastupitelstvo po projednání schvaluje předložený Plán financování obnovy kanalizací Městyse
Drnholec.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/7 bylo přijato.
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Bod č. 6 programu jednání – Pořízení změny č. 6 územního plánu obec Drnholec
Materiál k tomuto bodu programu:
 situační výkres dotčené lokality
Starosta seznámil s návrhem a předloženým materiálem.
Jedná se o doplnění změny č.6 územního plánu obce Drnholec pro vypracování zadání.
Předmětem doplnění je lokalita stávajících řadových garáží na ulici Dyjská. Okolní plochy jsou určeny
k využití jako plochy smíšené obytné, které umožňují umístění jak objektů pro bydlení, tak i objektů pro
drobnou podnikatelskou činnost. Navrhovaná změna obsahuje jednak změnu funkčního využití ploch
řadových garáží na plochy smíšené obytné a dále i jejich rozšíření.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný
příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 16/8:
Zastupitelstvo po projednání schvaluje doplnění k pořízení změny č. 6 územního plánu obce
Drnholec takto:
- lokalita řadových garáží na ulici Dyjská – změna funkčního využití ploch na plochy smíšené obytné
a jejich rozšíření
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/8 bylo přijato.

Bod č. 7 programu jednání – Priority investičních a neinvestičních akcí Městyse Drnholec
na rok 2014 a následující
Starosta seznámil s návrhem investičních a neinvestičních akcí městyse Drnholec.
Materiál byl zastupitelům zaslán.
Rozpracované akce:
 Vybudování chodníku od hřbitova k hasičské zbrojnici včetně položení kanalizace - projektuje
se, realizace - odhad 800 tis. Kč
 Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Pod Sýpkou II pro výstavbu 27 RD - projekt hotový již
rok (stál 700tis. Kč), realizace - odhad 15 mil. Kč
 Využití zbylých prostor ve staré radnici - muzeum?, odhad 500 - 700 tis. Kč
 Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu školy - projektuje se, odhad 3 mil. Kč
 Projekt na taneční plochu a kryté pódium v areálu TJ Dynamo - projektuje se, odhad 2 mil. Kč
 Osvětlení vozovky Výsluní - Husova - vypracována studie, pracuje se na realizačním projektu,
realizace předběžně spočítána na 370 tis. Kč
 Úprava čistírny odpadních vod, předběžně spočítáno na 600 tis. Kč
Další priority:
 Základní škola - výměna elektroinstalace a radiátorů včetně rozvodů, odhad 2 mil. Kč
 Dokončení oprav drobných sakrálních staveb (kaplička, křížky, sochy od zámku - Herkulové), odhad
700 tis. Kč
 Projekt na vybudování vozovek a kanalizace před sklepy na Husově ulici, odhad 200 tis. Kč
 Projekt na kompletní rekonstrukci kulturního domu. Byla podána jedna nabídka za 1. 670 tis. Kč,
odhad realizace 20 - 25 mil. Kč.
 Zateplení hasičské zbrojnice - zdravotního střediska, projekt cca 80 tis. Kč, odhad realizace 1 mil.
Kč
 Opravy všech stávajících chodníků
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 Dolní dvůr na Lidické ulici - nebezpečné, rozpadá se. Náklady na demolici cca 2 mil. Kč
 Projekt vozovka konec Dyjské ulice, odhad 40 tis. Kč
 Projekt vozovka + kanalizace v Akátí, odhad 200 tis. Kč
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Zastupitelé vedli diskusi k jednotlivým bodům návrhu:







Inženýrské sítě v lokalitě Pod Sýpkou II. etapa – v současné době nejsou v Drnholci k dispozici
žádné pozemky pro výstavbu rodinných domů ve vlastnictví městyse. Stavba sítí a komunikací je
odhadována na cca 15 mil. Kč. Projektová dokumentace je vypracována, je vydáno i stavební
povolení. Stavba by se měla realizovat, protože žádné jiné pozemky pro výstavbu městys k dispozici
nemá. Bude provedeno výběrové řízení na dodavatele a bude následně rozhodnuto poté, co bude
známa celková cena díla.
Kompletní rekonstrukce kulturního domu – objekt je ve špatném technickém stavu. V některých
místech zatéká, vstupní schodiště se rozpadá. Byla předběžně konzultována možnost zpracování
architektonického návrhu celkové rekonstrukce. Odhad nákladů na pořízení architektonického
návrhu je cca 1.670 tis Kč, odhad nákladů na rekonstrukci 20 – 25 mil. Kč. Byla diskutována i
možnost výstavby nového kulturního domu. Nakonec bylo dohodnuto, že budou prověřeny možnosti
zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci a bude rozhodnuto na základě
provedených kalkulací.
Dolní dvůr na ulici Lidické – objekty bývalé živočišné výroby jsou ve vlastnictví městyse. Objekty
jsou v havarijním stavu. Je navrhováno odstranění objektů. Bylo dohodnuto, že objekty budou
odstraněny, pozemek bud oplocen a o využití pozemků bude rozhodnuto následně.
U dalších plánovaných akcí bude zahájena příprava – pořízení projektové dokumentace, získání
příslušných povolení a případně provedení výběrového řízení. O realizaci bude následně rozhodnuto
při schvalování rozpočtu na rok 2014 a další.

Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 16/9:
Zastupitelstvo po projednání s c h v a l u j e priority investičních a neinvestičních akcí na rok 2014
a následující tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/8 bylo přijato.

Bod č. 8 programu jednání – Majetkové záležitosti – prodeje pozemků
8.1 prodej části pozemku parc.č. 790/1 k.ú. Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Předložené podklady:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 návrh kupní smlouvy
 výřez ortofotomapy
Záměr prodat předmětnou část pozemku schválila rada usnesením č. 49/14 dne 13.05.2013 na základě
žádosti manželů Mariana a Veroniky Němcových. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce od 21.05.2013
do 06.06.2013. O koupi neprojevil zájem žádný další zájemce.
K podkladům nebyl vznesen žádný dotaz.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný
příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
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Usnesení č. 16/10:
Zastupitelstvo po projednání s c h v a l u j e prodej části pozemku parc.č. 790/1 (ostatní plocha) o
výměře 45 m2, která je na geometrickém plánu č. 1190-087/2013 označena parc.číslem 790/4, v
katastrálním území Drnholec, který je evidován v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov, na listu vlastnictví č. 10001 pro
obec a katastrální území Drnholec, manželům Marianu (r.č.:810211/4328) a Veronice
(r.č.:855528/4463) Němcovým, oba bytem Lidická 316/21, Drnholec, za sjednanou cenu 4.744 Kč
podle návrhu kupní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/10 bylo přijato.
8.2 prodej části pozemku parc.č. 391/4 k.ú. Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Předložené podklady:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 návrhy kupních smluv
 výřez ortofotomapy
Záměr prodat předmětnou část pozemku schválila rada usnesením č. 54/9 dne 15.07.2013 na základě žádosti
pana Petra Macíka. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce od 18.07.2013 do 02.08.2013. O koupi
neprojevil zájem žádný další zájemce.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný
příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 16/11:
Zastupitelstvo po projednání s c h v a l u j e prodej části pozemku parc.č. 391/4 (ostatní plocha) o
výměře 129 m2, která je na geometrickém plánu č. 1203/2013 označena parc.číslem 391/5, v
katastrálním území Drnholec, který je evidován v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov, na listu vlastnictví č. 10001 pro
obec a katastrální území Drnholec, panu Petru Macíkovi, r.č.:810723/4080, bytem Havlíčkova 508,
Drnholec, za sjednanou cenu 11.733 Kč podle návrhu kupní smlouvy, která je přílohou tohoto
usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/11 bylo přijato.
8.3 prodej pozemku parc.č. 8615 k.ú. Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Předložené podklady:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 návrhy kupních smluv
 výřez ortofotomapy
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Záměr prodat předmětný pozemek schválila rada usnesením č. 54/10 dne 15.07.2013 na základě žádosti pana
Sayda Karima Abassyho. Jedná se o pozemek určený k zastavění objektem bydlení a z toho důvodu rada
stanovila podmínky převodu stejné, jako u pozemků na ulici Wolkerova.
Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce od 18.07.2013 do 02.08.2013.
O koupi neprojevil zájem žádný další zájemce.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný
příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 16/12:
Zastupitelstvo s c h v a l u j e prodej pozemku parc.č. 8615 (orná půda) o výměře 2.845 m2, v
katastrálním území Drnholec, který je evidován v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a katastrální území Drnholec, panu Sayd Karim Abassy (r.č.:740803/9914), bytem U Sýpky 617,
Drnholec, za sjednanou cenu 237.704 Kč podle návrhu kupní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/12 bylo přijato.

8.4 zpětný odkup pozemku parc.č. 1756/251 k.ú. Drnholec
Starosta seznámil s předmětem projednání tohoto bodu:
Předmětný pozemek se nachází na ulici Wolkerova a je určen pro stavbu objektu pro bydlení. Pozemek
byl prodán manželům Plačkovým na základě usnesení zastupitelstva ze dne 6.9.2012, č.usnesení 12/13.
Na pozemek bylo zřízeno předkupní právo pro Městys Drnholec. Stavba rodinného domu byla na
pozemku již zahájena, je provedena hrubá stavba. Manželé Plačkovi sdělili, že vzhledem k nastalé
složité životní situaci nebudou schopni stavbu rodinného domku dokončit a je pro ně jediným řešení
pokusit se stavbu prodat. Jelikož je na pozemku zřízeno předkupní právo pro Městys Drnholec, pozemek
je třeba nabídnout ke koupi Městysi Drnholec.
V této věci je zastupitelstvu navrhováno, aby Městys Drnholec svého předkupní právo využil, a
předmětný pozemek koupil zpět do svého vlastnictví, a to za podmínek, jak jsou uvedeny v kupní
smlouvě odsouhlasené zastupitelstvem dne 6.9.2012.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný
příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 16/13:
Zastupitelstvo s o u h l a s í s využitím předkupního práva k pozemku parc.č. 1756/251 k.ú.
Drnholec a s c h v a l u j e odkoupení tohoto pozemku zpět do vlastnictví Městyse Drnholec za
podmínek podle kupní smlouvy schválené zastupitelstvem dne 6.9.2012 usnesením č. 12/13.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.16/13 bylo přijato.
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Bod č. 9 programu jednání – Různé
1) objekt č.pop. 64 na náměstí Svobody

Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem objektu č.pop. 64 na náměstí Svobody. Byla provedena prohlídka
části objektu a bylo konstatováno, že objekt není v dobrém technickém stavu. V předmětném objektu se
nacházejí dva byty, které jsou pronajaty na dobu neurčitou, a dále nebytové prostory. V současné době jsou
nebytové prostory pronajaty třem nájemníkům, kteří je využívají ke svému podnikání. Starosta navrhl
zastupitelstvu ke zvážení možnost prodeje objektu, jelikož finanční nároky na opravy objektu se budou
pohybovat v řádech statisíců korun. K návrhu proběhla diskuse.
Paní Lada Hanáková vyjádřila nesouhlas s prodejem objektu. V objektu jsou jednak nájemníci bytů, a dále
také i nájemníci v nebytových prostorách, kteří tam podnikají. Prodejem by stávající nájemníci mohli přijít o
možnost bydlení a podnikání, a proto by městys neměl tento objekt prodávat. Nesouhlas s prodejem vyslovil
i pan Jiří Malík. V této věci nebyl předložen žádný návrh usnesení.
Bod č. 9 programu jednání – Diskuse
Starosta otevřel závěrečnou diskusi.
Žádné příspěvky do diskuse nebyly podány.
Bod č. 10 programu jednání – Závěr
Program 16. zasedání zastupitelstva byl vyčerpán. Žádné další příspěvky nebyly.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 20:00.
Přílohy zápisu:


prezenční listina



přílohy k usnesením tak, jak je uvedeno v jednotlivých zněních usnesení



podkladové materiály k jednotlivým bodům jednání tak, jak jsou uvedeny v zápisu

Zápis vyhotoven dne : 09.09.2013
Vyhotovila: Viceníková Lenka

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

Ověřovatelé zápisu:
Bejdák Petr ……………………………………………….

Malík Jiří ………………………………………………….

Stránka 9 z 9
zápis z 16. zasedání zastupitelstva ze dne 5.9.2013

