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
ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
konaného dne 5. 12. 2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec
Zasedání řídil starosta městyse Drnholec – Jan Ivičič.
Starosta zahájil 17. 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 26.11.2013. 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 10 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. Jan Lambot, Ivana Štyksová, Lada Hanáková, Radim Kalianko.
Starosta seznámil s navrhovaným programem 17. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, schválení navrhnutého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Rozpočtová opatření
4. Zásady pro hospodaření Městyse Drnholec v období rozpočtového provizoria v roce 2014
5. Návrh zástupce Městyse Drnholec do orgánu obchodní společnosti STKO, spol. s r.o. a delegování
zástupce Městyse Drnholec na valnou hromadu obchodní společnosti STKO, spol. s r.o.
6. Majetkové záležitosti
6.1. Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Městyse Drnholec
6.2. prodej objektu rodinného domu č.pop. 302 na pozemku parc.č. 788/2, objektu bez č.pop. na
pozemku parc.č. 788/3, a pozemků souvisejících parc.č. 788/2, 788/3 a 789/1 vše v k.ú. Drnholec
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Následně starosta vyzval zastupitele k návrhům na doplnění programu jednání. Žádný návrh nebyl vznesen.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.17/1:
Zastupitelstvo schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1. Zahájení, schválení navrhnutého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Rozpočtová opatření
4. Zásady pro hospodaření Městyse Drnholec v období rozpočtového provizoria v roce 2014
5. Návrh zástupce Městyse Drnholec do orgánu obchodní společnosti STKO, spol. s r.o. a delegování
zástupce Městyse Drnholec na valnou hromadu obchodní společnosti STKO, spol. s r.o.
6. Majetkové záležitosti
6.1. Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Městyse Drnholec
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6.2. prodej objektu rodinného domu č.pop. 302 na pozemku parc.č. 788/2, objektu bez č.pop. na
pozemku parc.č. 788/3, a pozemků souvisejících parc.č. 788/2, 788/3 a 789/1 vše v k.ú.
Drnholec
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.17/1 bylo přijato.
Starosta dále pokračoval v projednávání bodu č.1.
Zapisovatelkou jmenoval Viceníkovou Lenku.
Poté starosta navrhl ověřovatele zápisu: paní Pavla Seveldová, paní Marie Klimešová
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení 17/2:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec paní
Pavlu Seveldovou a paní Marii Klimešovou.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.17/2 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, tedy od 05.09. 2013 do 05. 12. 2013.
Materiál k tomuto bodu programu:
 zpráva o činnosti rady
Doplňující informace byly zastupitelům poskytnuty na místě.
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 17/3:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od 05.09.2013
do 05.12.2013 bez výhrad.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.17/3 bylo přijato.

Bod č. 3 programu jednání: Rozpočtová opatření
Materiál k tomuto bodu programu:
 navrhovaná rozpočtová opatření označená jako 9/2013 a 12/2013
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Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
K projednání byl předložen návrh rozpočtových opatření překračujících částku 500 tis Kč.
Rozpočtové opatření č.9/2013 – na straně příjmů přijetí dotace ve výši 180 tis. Kč na opravu Mariánského
sloupu a zvýšení příjmů z prodeje pozemků, na straně výdajů zvýšení ceny akce „Výměna zdroje vytápění
ZŠ a MŠ Drnholec“, zapojení dotace na Mariánský sloup a úpravy položek související se zapojením dotace
na akceschopnost SDH.
Rozpočtové opatření 12/2013 – na straně příjmů přijetí dotace na akci „Výměna zdroje vytápění v ZŠ a MŠ
Drnholec“, na straně výdajů navýšení výdajů na akci „Výměna zdroje vytápění ZŠ a MŠ Drnholec“, přesun
finančních prostředků mezi paragrafy – snížení částky u oprav pozemních komunikací (prostředky ušetřené
na akci revitalizace ulic Svatoplukova a Brněnská) a zvýšení částky určené na nákup vybavení Staré radnice.
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný další příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 17/4
Zastupitelstvo po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2013. Rozpočtové opatření tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.17/4 bylo přijato.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 17/5
Zastupitelstvo po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2013. Rozpočtové opatření tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.17/5 bylo přijato.

Bod č. 4 programu jednání: Zásady pro hospodaření městyse Drnholec v období rozpočtového
provizoria v roce 2014
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh zásad hospodaření v období rozpočtového provizoria v roce 2014
Starosta seznámil s návrhem a předloženým materiálem.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Ing. Kabrhelová vznesla dotaz ohledně akce veřejného osvětlení na ulici Husova – Na Výsluní. Starosta
vysvětlil, že jednotlivé akce na rok 2014 budou schvalovány v rozpočtu městyse na rok 2014. V období
rozpočtového provizoria žádné nové investiční akce zahajovat nelze.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný další příspěvek.
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Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 17/6:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje zásady, kterými se bude řídit hospodaření Městyse
Drnholec a jednotlivých složek městyse financovaných z rozpočtu městyse v období rozpočtového provizoria,
tedy do doby schválení rozpočtu městyse Drnholec na rok 2014:
1. Pokud to zákonné nebo smluvní povinnosti neurčují jinak, měsíční výdaje budou čerpány
maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2013. Tento limit lze překročit pouze
v případě úhrady nákladů souvisejících s řešením havarijního stavu sklepa na ulici Husova
(bod.č.3).
2. Běžné výdaje – finanční prostředky budou vynakládány na základní provozní potřeby a výdaje
nezbytné k zajištění bezproblémového chodu městyse. Výše čerpání výdajů musí být
přizpůsobena skutečnému objemu použitelných prostředků.
3. Pro řešení havarijního stavu zemního sklepa na ulici Husova u bytového domu č.pop. 236 budou
uvolněny finanční prostředky do maximální výše 750 tisíc Kč.
4. Kapitálové výdaje – v období rozpočtového provizoria budou uvolňovány investiční prostředky
pouze na neodkladné platby za práce smluvně zajištěné v roce 2013 a na akce již rozestavěné
z předchozích let.
5. Poskytne příspěvek vlastní příspěvkové organizaci (ZŠ a MŠ Drnholec) ve výši příspěvku
poskytnutého v daném období předchozího roku. Hospodaření příspěvkové organizace a
organizačních složek městyse se řídí rozpočtovým provizoriem.
6. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.17/6 bylo přijato.

Bod č. 5 programu jednání – Návrh zástupce Městyse Drnholec do orgánu obchodní společnosti
STKO, spol. s r.o. a delegování zástupce Městyse Drnholec na valnou hromadu obchodní
společnosti STKO, spol. s r.o.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení a důvodová zpráva
Starosta seznámil s návrhem a předloženým materiálem.
Městys Drnholec vlastní 9,4% obchodního podílu v obchodní společnosti STKO spol. s r.o., se sídlem
Brněnská 65, Mikulov. Starosta Městyse Drnholec – Ivičič Jan – je jednatelem výše uvedené společnosti.
Podle uzavřené společenské smlouvy předmětné společnosti je funkční období jednatelů dvouleté. Současní
jednatelé byli zvoleni na valné hromadě společnosti dne 8.12.2011. Společnost je v dobré kondici (výsledek
hospodaření za rok 2012 + 3.184 tis Kč). Společnost rozvíjí svou činnost – provoz nových sběrných dvorů,
zvyšování podílu tříděných odpadů, zavedení systému ISNO.
V souladu se zněním § 84 odst.2 písm f) a g) zákona o obcích je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva
delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a
dále také navrhovat zástupce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou
účast, a navrhovat jejich odvolání.
Rada se na své 61. schůzi zabývala tímto bodem jednání a doporučila zastupitelstvu jako zástupce městyse
na valnou hromadu společnosti delegovat starostu městyse – pana Jan Ivičiče. Na funkce jednatelů
společnosti pak navrhnout pana Jana Ivičiče, ing. Vladimíra Zicha a Ing. et Ing. Tomáše Hlavenku, MBA,
kteří vykonávali funkce jednatelů i v uplynulém funkčním období.
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Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný
příspěvek.

Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 17/7:
Zastupitelstvo po projednání
I.

deleguje pana Jana Ivičiče na valnou hromadu společnosti STKO spol. s r.o., IČ: 185 10 957, se
sídlem Brněnská 65, Mikulov

II.

navrhuje pana Jana Ivičiče, pana ing. Vladimíra Zicha a pana ing. et ing. Tomáše Hlavenku, MBA
na funkce jednatelů společnosti STKO spol. s r.o., IČ: 185 10 957, se sídlem Brněnská 65, Mikulov
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.17/7 bylo přijato.

Bod č. 6 programu jednání – Majetkové záležitosti
6.1 Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Městyse Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Předložené podklady:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 výřez ortofotomapy, výřez platné územně plánovací dokumentace
Jedná se o pozemky, které jsou určené územním plánem k zastavění rodinnými domy – parc.č. 8613,
8606, 8608 – lokalita Pod Sýpkou, parc.č. 2083/3 – lokalita u ČOV.
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:
Usnesení č. 17/8:
Zastupitelstvo po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 8613, 8606, 8607, 8608 a
2083/3 kat. území Drnholec, které jsou ve vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, do vlastnictví Městyse Drnholec.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.17/8 bylo přijato.
6.2 prodej objektu rodinného domu č.pop. 302 na pozemku parc.č. 788/2, objektu bez č.pop. na
pozemku parc.č. 788/3, a pozemků souvisejících parc.č. 788/2, 788/3 a 789/1 vše v k.ú. Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Předložené podklady:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 výřez ortofotomapy
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Předmětný rodinný dům č.pop. 302 na ulici Stavební umístěný na pozemku parc.č. 788/2 - včetně
souvisejících staveb a pozemků – tedy objektu bez č.pop. na pozemku parc.č. 788/3, pozemků parc.č. 788/2,
788/3 a 789/1 (zahrada) byl na základě usnesení rady č.58/11 ze dne 30.09.2013 nabídnut k odprodeji za
nejnižší nabídkovou cenu 750.000 Kč. Záměr byl zveřejněn na úřední desce úřadu i způsobem umožňující
dálkový přístup v době od 03.10.2013 do 31.10.2013. O koupi za nejnižší nabídkovou cenu projevil zájem
jediný zájemce – Jakub Ševčík, nar.: 14.9.1992, bytem Hrušovanská 559, Drnholec a Pavlína Dobšíčková,
nar.: 11.7.1989, bytem Rudé Armády 47, Dolní Dunajovice.
Z důvodu zajištění financování ze strany kupujících je navrhováno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
kupní (pro získání úvěru). Doba navrhovaná pro uzavření kupní smlouvy (90 dnů) je stanovena po dohodě
s kupujícími s ohledem na nadcházejí období konce roku.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný
příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 17/9:
Zastupitelstvo po projednání
I. s c h v a l u j e prodej nemovitostí:stavby rodinného domu č.pop. 302, která je umístěna na pozemku
parc.č. 788/2, stavby bydlení bez č.pop., která je umístěna na pozemku parc.č. 788/3, pozemků
parc.č. 788/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 207 m2, parc.č. 788/3 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 82 m2 a parc.č. 789/1 (zahrada) o výměře 263 m2, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov,
do bezpodílového spoluvlastnictví panu Jakubovi Ševčíkovi, nar.:14.09.1992, bytem Hrušovanská
559, Drnholec, a slečně Pavlíně Dobšíčkové, nar.: 11.7.1989, bytem Rudé Armády 47, Dolní
Dunajovice, za sjednanou kupní cenu 750.000 Kč. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při
uzavření kupní smlouvy.
II. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitostí:stavby rodinného
domu č.pop. 302, která je umístěna na pozemku parc.č. 788/2, stavby bydlení bez č.pop., která je
umístěna na pozemku parc.č. 788/3, pozemků parc.č. 788/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
207 m2, parc.č. 788/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 82 m2 a parc.č. 789/1 (zahrada) o
výměře 263 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov, s budoucími kupujícími panem Jakubem
Ševčíkem, nar.:14.09.1992, bytem Hrušovanská 559, Drnholec, a slečnou Pavlínou Dobšíčkovou,
nar.: 11.7.1989, bytem Rudé Armády 47, Dolní Dunajovice, za sjednanou kupní cenu 750.000 Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90 dnů od data uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní.
III. u k l á d á starostovi městyse vypracovat návrh smluv podle bodu I. a II. tohoto usnesení a tyto
smlouvy jménem městyse uzavřít.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.17/9 bylo přijato.
Bod č. 7 programu jednání – Různé
1) příprava investičních akcí na rok 2014
Starosta informoval zastupitelstvo o probíhajících přípravách investičních akcí na rok 2014.
1. Veřejné osvětlení ulice Husova – Na Výsluní: Je zpracována projektová dokumentace a je vydáno
stavební povolení. Akce bude zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2014.
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2. Kanalizace a chodník na ulici Tovární: dokončuje se projektová příprava. Akce bude zahrnuta do
návrhu rozpočtu na rok 2014.
 v této věci vznesla dotaz ing. Kabrhelová, zde je řešeno i odvodnění ulice Brněnská. V části
ulice za školou není dostatečně vyřešeno odvádění srážkových vod a při vydatnějších deštích
dochází k zaplavování okolních pozemků. K této věci starosta uvedl, že v této části ulice
Brněnské je silnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje a městys tedy nemůže řešit
odvodnění v této části ulice. Kanalizace je v této lokalitě vybudována, a pokud dochází
k zaplavování při přívalovém dešti, jde zřejmě o nedostatečnou kapacitu uličních vpustí.
V této věci jsou možnosti městyse sjednat nápravu velmi omezené. Plánovaná investiční
akce nemá s touto věcí žádnou souvislost.
3. Vnitřní elektroinstalace v budově Základní školy Drnholec – elektroinstalace není v dobrém stavu.
Je třeba připravit projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci elektroinstalace v objektu a
v co možná nejkratším termínu zahájit práce.
4. Inženýrské sítě ulice Pod Sýpkou II. etapa – v současné době je dokončena projektová dokumentace
pro provedení stavby, která je nutná pro vypsání výběrového řízení na tuto akci. Výběrové řízení
bude zahájeno v co možná nejkratším termínu.
5. Víceúčelové hřiště u Základní školy Drnholec – je dokončena projektová dokumentace. Odhadované
finanční náklady podle zpracovaného rozpočtu činní cca 7,5 mil Kč. Budou prověřovány možnosti
získání dotace na tuto akci.
6. Úprava taneční plochy u fotbalového hřiště na ulici Vrchlického - v současné době probíhá
zpracování projektové dokumentace.
Byla vedena diskuse ohledně vozovek na části ulic Dyjská a Husova. V ulici Husova v části, kde se
nacházejí nadstavby zemních sklepů, chybí kanalizace a je zde nezpevněná vozovka. Budou zahájeny práce
na projektové přípravě na vybudování kanalizace a zpevněné místní komunikace v této části ulice Husova.
Na dalších částech nezpevněných vozovek v zastavěném území budou postupně budovány zpevněné povrchy
podle finančních možností městyse.
Pan Jiří Malík vznesl dotaz ohledně vybavení interiéru staré radnice. Starosta informoval, že vnitřní
vybavení obřadní síně a sklepních prostor je již dokončeno. Vybavení informačního centra bude dokončeno
v příštím roce a o vybavení dalších prostor není prozatím rozhodnuto.
Dále byla diskutována situace ohledně stavby bývalé zemědělské budovy na ulici Lidická. Stavba bude
odstraněna, pozemek bude oplocen a následně zastupitelstvo rozhodne o dalším využití pozemků 571/5 a
571/1.
Paní Klimešová Marie vznesla dotaz ohledně financování probíhajících výsadeb. Starosta vysvětlil, že
výsadby jsou prováděny podle schváleného projektu revitalizace zeleně v Drnholci v celkovém nákladu 467
tis. Kč a jsou z 80% kryty dotací SFŽP.
Pan Bejdák Petr vznesl dotaz týkající se rybníka, který se nachází za ulicí Dyjská. Starosta informoval o
situaci: Rybník se nachází na dvou pozemcích, z nich jeden je ve vlastnictví městyse a druhý je ve vlastnictví
Lesů ČR. V současné době probíhají jednání s Lesy ČR na směně pozemků tak, aby celý rybník byl na
pozemcích ve vlastnictví městyse. Po dořešení vlastnických vztahů může městys zvažovat úpravu a
revitalizaci rybníka a okolní lokality. K dořešení vlastnických vztahů by mělo dojít během roku 2014.
Starosta dále informoval zastupitele o probíhajícím výběrovém řízení na akci „Založení biocenter a prvků
ÚSES“. Na tuto akci je přislíbena dotace SFŽP v objemu cca 50 mil. Kč. Výběrové řízení probíhá a zahájení
prací se předpokládá na jaře 2014. Celá akce bude dokončena do konce roku 2015.
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2) prodej objektu č.pop. 64 na nám. Svobody Drnholec
Starosta navrhl zastupitelstvu ke zvážení prodej objektu č.pop. 64 na ulici nám. Svobody. Jedná se objekt, ve
kterém se nacházejí dva byty a dále nebytové prostory, v současné době provozované k poskytování služeb a
jako prodejny. Objekt není v dobrém technickém stavu a bude v blízké době vyžadovat finančně značně
náročnou rekonstrukci. Do objektu nebylo dlouhou dobu investováno a to se projevuje na jeho technickém
stavu. Zastupitelstvo by mělo zvážit, zda objekt nabídnout k prodeji nebo zda uvolnit finanční prostředky na
jeho opravu. Starosta doporučil objekt nabídnout k prodeji.
Následně byla otevřena diskuse:
Ing. Iva Kabrhelová, Pavla Seveldová, Ing. Bronislav Kocman, Jiří Malík a Pavel Vermeš vyjádřili nesouhlas
se zveřejněním záměru prodat tento objekt. Jako důvody nesouhlasu byly uváděny následující: Prodejem se
městys zbaví možnosti ovlivňovat způsob využití nebytových prostor a nebude moci ani nějak zasáhnout
v případě, že se budoucí vlastník rozhodne zrušit stávající prodejny nebo kadeřnictví a nebude možné nijak
zajistit stávajícím nájemníkům nebytových prostor pokračování nájmu. Městys nebude mít možnost ani nijak
ovlivnit opravy objektu, jeho vzhled a tím i vzhled náměstí. Objekt by si měl městys ponechat a opravit ho.
V diskusi bylo navrhnuto, aby byl zveřejněn záměr prodeje pro zjištění, zda by se přihlásil zájemce o koupi a
zastupitelstvo by následně rozhodlo podle záměru případného kupujícího. Objekt bývalých jeslí je v nabídce
k prodeji několik let a zájemce se zatím neobjevil.
V závěru diskuse bylo navrženo o záměru prodeje objektu hlasovat.
Po ukončení diskuse starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 17/10:
Zastupitelstvo po projednání souhlasí se zveřejněním záměru prodeje objektu č.pop. 64 umístěném
na pozemku parc.č. 132/1 k.ú. Drnholec.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 3
Proti: 7
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.17/10 nebylo přijato.
3) informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Mikulov
Starosta informoval zastupitele o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Mikulov o výkonu působnosti
na úseku obecní policie. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude městská policie Mikulov na území
městyse Drnholec na základě žádosti městyse vykonávat například měření rychlosti, odchyt psů případně
další činnosti podle potřeby městyse. Za každý výjezd bude městys platit Městu Mikulov 600 Kč.

Bod č. 8 programu jednání – Diskuse
Starosta otevřel závěrečnou diskusi.
Žádné příspěvky do diskuse nebyly podány.
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Bod č. 9 programu jednání – Závěr
Program 17. zasedání zastupitelstva byl vyčerpán. Žádné další příspěvky nebyly.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:25.
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 zápise

Zápis vyhotoven dne : 09.12.2013
Vyhotovila: Viceníková Lenka

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

Ověřovatelé zápisu:

Seveldová Pavla

……………………………………………….

Klimešová Marie ………………………………………………….
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