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 18. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
konaného dne 6. března 2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec
Zasedání řídil starosta městyse Drnholec – Jan Ivičič.
Starosta zahájil 18. 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 25.2.2014. 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 14 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 18. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, schválení navrhnutého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Rozpočet městyse Drnholec na rok 2014
4. Rozpočtový výhled městyse Drnholec na období 2015 – 2016
5. Poskytnutí dotací z rozpočtu městyse Drnholec na rok 2014
6. Změna zřizovací listiny organizační složky Jednotky SDH Drnholec
7. Zadání změny č.6 Územního plánu obce Drnholec
8. Majetkové záležitosti
8.1. Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví městyse Drnholec
8.2. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 534/11 a parc.č. 2/7 k.ú. Drnholec do vlastnictví městyse
Drnholec
8.3. Prodej pozemku parc.č. 1756/251 k.ú. Drnholec
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Následně starosta vyzval zastupitele k dalším návrhům na doplnění programu jednání. Žádný další návrh nebyl
vznesen.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.18/1:
Zastupitelstvo schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1. Zahájení, schválení navrhnutého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
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Rozpočet městyse Drnholec na rok 2014
Rozpočtový výhled městyse Drnholec na období 2015 – 2016
Poskytnutí dotací z rozpočtu městyse Drnholec na rok 2014
Změna zřizovací listiny organizační složky Jednotky SDH Drnholec
Zadání změny č.6 Územního plánu obce Drnholec
Majetkové záležitosti
8.1. Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví městyse Drnholec
8.2. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 534/11 a parc.č. 2/7 k.ú. Drnholec do vlastnictví
městyse Drnholec
8.3. Prodej pozemku parc.č. 1756/251 k.ú. Drnholec
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/1 bylo přijato.
Starosta dále pokračoval v projednávání bodu č.1.
Poté navrhl ověřovatele zápisu: Ivana Štyksová, Lada Hanáková.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení 18/2:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec Ivanu
Štyksovou a Ladu Hanákovou.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/2 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 05.12.2013 do 06.03.2014.
Materiál k tomuto bodu programu:
 zpráva o činnosti rady
V této věci nebyly vzneseny žádné dotazy.
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný další příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení 18/3:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od 05.12.2013 do
06.03.2014 bez výhrad.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/3 bylo přijato.
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Bod č. 3 programu jednání: Rozpočet městyse Drnholec na rok 2014
Materiál k tomuto bodu jednání:
 návrh usnesení
 návrh rozpočtu – tabulka č. 1 „Rozpočet na rok 2014 – Městys Drnholec“
 podkladové materiály – financování, rozpis příjmů a výdajů
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a hlavními investičními záměry pro rok 2014, které jsou
obsaženy v návrhu rozpočtu. Starosta uvedl výčet těch nejdůležitějších:













Vybudování chodníku na Brněnské ulici (od kulturního domu ke škole)
Vybudování chodníku na Tovární ulici (od hřbitova k hasičské zbrojnici)
Vybudování kanalizace na Tovární ulici
Úprava čistírny odpadních vod ČOV
Projekt Výsadba vytěženého lesa v Remízu
Osvětlení vozovky Výsluní – Husova
Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Pod sýpkou II. etapa
Statické zajištění sklepa na Husově ulici
Základní škola – výměna elektroinstalace + rekonstrukce WC
Zhotovení nové vozovky na Dyjské ulici
Demolice dolního dvora – Lidická ulice
Oprava vozovek

250.000,250.000,600.000,500.000,200.000,400.000,7.000.000,635.000,1.500.000,300.000,2.000.000,200.000,-

Mimo tyto akce bude městys provádět opravy a údržbu bytových i nebytových prostor, opravy místních komunikací a
další běžnou údržbu.
Budou také projekčně připravovány další akce na následující roky. Jedná se například o projektové dokumentace na
rekonstrukci kulturního domu, taneční plochu u hřiště, vozovky a kanalizace na ulici Husova (v lokalitě sklepů),
dobudování chodníků na ulici Brněnské, chodníky na hřbitově, plynovod na ulici Wolkerova.
Starosta dále seznámil zastupitelstvo s navrhovanou úpravou rozpočtu. Jedná se o změnu zveřejněného návrhu
rozpočtu a to na straně výdajů – navýšení příspěvků na žáka o 908,50 tis. Kč (paragraf 3119) a současně snížení
částky na vybudování sítí technické infrastruktury v lokalitě U Sýpky II.etapa o částku 1.000,00 tis. Kč (paragraf
3639). Důvodem této navrhované změny je úprava původní částky přípěvku na žáka. V původním návrhu rozpočtu
byla částka vypočtena z chybného počtu žáků – do výpočtu nebyli zahrnuti žáci mateřských škol. Po přepočtu dochází
tedy k navýšení o 908,5 tis Kč na paragrafu 3119 – ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání.
Toto navýšení je pokryto snížením částky na straně výdajů u paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené - o částku 1.000 tis Kč. Jedná se o snížení částky na vybudování sítí technické infrastruktury
v lokalitě U sýpky II. etapa.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
ing. Kabrhelová Iva:
Dotaz, zda bude v roce 2014 vybudováno veřejného osvětlení mezi ulicemi Husova a Výsluní.
Starosta:
Je v návrhu rozpočtu. Stavba je projekčně připravena, je vydáno stavební povolení. Po schválení rozpočtu
bude vybrán dodavatel a stavba bude zahájena.
Malík Jiří:
Vznesl dotaz, zda je nutné v letošním roce budovat inženýrské sítě v lokalitě U sýpky II. etapa. Jedná se o
vysokou finanční částku a bylo by vhodné nejprve prověřit, jaký by byl zájem o tyto pozemky. Jsou i jiné
priority, a mělo by se zvážit, zda tuto akci neodložit.
Starosta:
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Akce je připravovaná již několik let, jsou vydána
veškerá potřebná povolení, jejich platnost v letošním roce končí. Pokud nebude stavba letos zahájena, vydaná
povolení pozbudou platnosti a bude třeba zajistit celou dokladovou část včetně povolení znovu. Vypracování
projektové dokumentace stálo celkově téměř 800 tis. Kč. V současné době má městys k dispozici jeden
stavební pozemek pouze na Výsluní, o který není zájem.
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Malík Jiří:
Přesto by se mělo nejprve prověřit, jaký bude o pozemky zájem. Mělo by se zvážit, jestli by nebylo lepší
částku určenou na tyto sítě investovat do opravy kulturního domu, který je v dost špatném stavu.

Starosta
Celková rekonstrukce kulturního domu je jistě nutná. V současné době se zpracovávají studie na různá řešení,
ze kterých bude zastupitelstvem vybráno to nejvhodnější. Celá rekonstrukce kulturního domu bude finančně
značně náročná a bude jistě trvat několik let. S ohledem na blížící se volby do místních samospráv by bylo
vhodné nechat rozhodnutí ve věci rekonstrukce kulturního domu na nové zastupitelstvo.
ing. Lambot Jan
Dotaz, zda se plánuje oprava chodníků na náměstí.
Starosta
V návrhu rozpočtu jsou obsaženy pouze chodníky v místech, kde zcela chybí. Oprava chodníků na náměstí
není v letošním roce plánována.
Malík Jiří
Dotaz, zda se uvažuje o osvětlení Mariánského sloupu na náměstí. Bylo by dobré tuto opravenou památku
osvětlit.
Starosta
V rozpočtu s osvětlením počítáno není. Je možné o tom uvažovat v průběhu roku podle toho, jak se bude
plnění rozpočtu vyvíjet.
Malík Jiří
Dotaz, zda je počítáno s úpravami dopravního značení. Konkrétně by bylo vhodné zřídit přechod u budovy
školy směrem k ulici Husova.
Starosta
Přechod se pro chodce lze zřítit pouze tam, kde je na obou stranách komunikace chodník – což bohužel
v tomto místě není. Nový přechod bude zřízen před zdravotním střediskem.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k projednávanému bodu č. 3 žádné další příspěvky.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 18/4:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání
I.

II.

schvaluje úpravu návrhu rozpočtu městyse Drnholec na rok 2014 - na straně výdajů rozpočtu: navýšení příspěvků
na žáka o 908,50 tis. Kč (paragraf 3119) a současně snížení částky na vybudování sítí technické infrastruktury
v lokalitě U Sýpky II. etapa o částku 1.000,00 tis. Kč (paragraf 3639).

schvaluje rozpočet Městyse Drnholec na rok 2014 včetně schválené úpravy takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši

28 777,20 tis. Kč

Celkové výdaje rozpočtu ve výši

32 371,00 tis. Kč

Schodek rozpočtu ve výši 3 593,80 tis. Kč bude kryt přebytky z minulých let.
III.

schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 1 „Rozpočet na rok 2014 – Městys Drnholec“, která
tvoří přílohu tohoto usnesení.

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/4 bylo přijato.
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Bod č. 4 programu jednání: Rozpočtový výhled městyse Drnholec na období 2015-2016
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
 tabulková část – Rozpočtový výhled městyse Drnholec na období 2015 – 2016
Starosta seznámil s návrhem a předloženým materiálem.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 18/5:
Zastupitelstvo městyse Drnholec schvaluje Rozpočtový výhled městyse Drnholec na období 2015 – 2016 tak,
jak je uveden v tabulkové části materiálu, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/5 bylo přijato.
bod č. 5 programu jednání: Poskytnutí dotací z rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2014
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
 tabulková část – tab.č.1 – pracovní materiál – přehled
 tabulková část – tab.č.2 – Dotace pro rok 2013
V předloženém materiálu jsou uvedeny jednotlivé organizace a sdružení, které podaly žádost o přidělení dotací
z rozpočtu městyse na rok 2014. Jedná se o místní organizace či občanská sdružení působící v oblasti v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu, požární ochrany, kultury. V příloze je uveden jmenovitý výčet všech žadatelů včetně
jimi požadovaných částek.
Rada se podanými žádostni zabývala a doporučila zastupitelstvu ke schválení rozdělení dotací z rozpočtu na rok 2014
podle přílohy – tabulka č.2 – Dotace z rozpočtu Městyse Drnholec. Podle předloženého návrhu budou poskytnuté
dotace těmto sdružením a organizacím využity v převážné většině na krytí provozních nákladů nebo na činnost
s mládeží. V případě dotací TJ Dynamo Drnholec bude dotace využita na nezbytné úpravy fotbalového hřiště. Dotace
Římskokatolické farnosti Drnholec bude využita na opravy místního kostela.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Ing. Kabrhelová Iva:
Navrhla snížení dotací sdružení Aktivní důchod v Drnholci o částku 3 tis Kč a tuto částku přesunout na dotace
některému sdružení, které ji použije pro děti a mládež. Aktivní důchod v Drnholci nemá tolik členů, a bylo by
lepší peníze dát na podporu dětí a mládeže.
Dále navrhla, aby Římskokatolické farnosti v Drnholci nebyly přiděleny na opravu kostela žádné dotace.
Římskokatolická církev dostane restituce a opravy svých budov může zaplatit z prodeje získaných pozemků.
ing. Kabrhelová navrhla usnesení:
Usnesení 18/6:
Zastupitelstvo schvaluje snížení částky dotace poskytnuté sdružení Aktivní důchod v Drnholci o částku 3 tis Kč
a přesun této částky na dotace pro děti a mládež.
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Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 7
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/6 nebylo přijato.
ing. Kabrhelová navrhla usnesení:
Usnesení 18/7:
Zastupitelstvo zamítá žádost Římskokatolické farnosti Drnholec o poskytnutí dotace na opravu kostela.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: Pro: 3
Proti: 11
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/7 nebylo přijato.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný další příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 18/8:
Zastupitelstvo městyse Drnholec schvaluje podle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění, poskytnutí dotací podle návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm organizacím,
sdružením a právnickým osobám tak, jak je uvedeno v tabulce č. 2 – „Dotace z rozpočtu Městyse Drnholec
pro rok 2014“, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 3
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/8 bylo přijato.

Bod č.6 programu jednání: Změna zřizovací listiny organizační složky Jednotky SDH Drnholec
Starosta seznámil s návrhem změny zřizovací listiny a souvisejícím materiálem.
Materiál k tomuto bodu programu:
- návrh zřizovací listiny
- příloha ke zřizovací listině - inventurní soupisy předávaného majetku
- zřizovací listina ze dne 28.8.2003 včetně dodatku č.1
Organizační složka Jednotka SDH Drnholec byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva dne 28.8.2003 vydáním
zřizovací listiny. Zřizovací listina z roku 2003 dostatečně neřeší organizaci a činnost složky, není stanoven typ
jednotky SDH, dostatečně neřeší majetková a další práva a povinnosti, finanční hospodaření. Návrh změn zřizovací
listiny upravuje a vymezuje práva a povinnosti organizační složky ve vztahu ke zřizovateli, ve vztahu k financování
složky i ve vztahu k majetku, který složka využívá pro svou činnost. Součástí návrhu je také předání majetku složce
do užívání, který je vymezen v příloze č. 1 návrhu. Celkový návrh změny zřizovací listiny podrobněji upravuje
činnost složky a její vztah ke zřizovateli, stanovuje kategorii jednotky SDH a maximální počet členů jednotky, a
vymezuje majetková práva a povinnosti. Jelikož navrhované změny jsou značně rozsáhlé, je navrhováno
zastupitelstvu místo dodatku stávající zřizovací listiny vydání nové zřizovací listiny, která původní zřizovací listinu
nahradí. Přílohou je i soupis majetku, který bude složce předán do užívání.
K návrhu nebyl vznesen žádný dotaz.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
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Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 18/9:
Zastupitelstvo městyse Drnholec schvaluje zřizovací listinu organizační složky Jednotka SDH Drnholec,
která ruší a nahrazuje zřizovací listinu organizační složky Jednotka SDH Drnholec vydanou dne 28.8.2003.
Schválené znění tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/9 bylo přijato.

Bod č. 7 programu jednání:Zadání změny č. 6 Územního plánu obce Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
Podklady:
 důvodová zpráva
 Zadání Změny č. 6 Územního plánu obce Drnholec
 Zpráva o projednání návrhu zadání
Návrh zadání změny č.6 UP obce Drnholec obsahuje pět dílčích změn řešících změny funkčního využití ploch
v současně zastavěném území – ulice Palackého, ulice Lidická, rozšíření zastavitelných ploch u sklepů na ulici
Wolkerova, rozšíření zastavitelných ploch u sportovního areálu v lokalitě Agátí, rozšíření zastavitelných ploch na ulici
Dyjská. Podrobný popis je uveden v předloženém materiálu.
Návrh zadání byl projednán s dotčenými orgány a jimi uplatněné námitky byly vypořádány pořizovatelem (podrobně
popsáno v předložené zprávě o projednání návrhu Zadání změny č.6 Územního plánu obce Drnholec).
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. 18/10:
Zastupitelstvo městyse Drnholec

I. projednalo a bere na vědomí zprávu o projednání návrhu Zadání Změny č. 6 Územního plánu obce Drnholec.
Zpráva o projednání tvoří přílohu tohoto usnesení.
II. schvaluje Zadání Změny č. 6 Územního plánu obce Drnholec. Schválený text zadání tvoří přílohu tohoto
usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/10 bylo přijato.
Bod č. 8 programu jednání – Majetkové záležitosti
8.1 Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Městyse Drnholec
Starosta seznámil s předloženým materiálem.
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Materiál k tomuto bodu programu:


důvodová zpráva a návrh usnesení

Jedná se o pozemky, které jsou určené územním plánem k zastavění rodinnými domy – parc.č. 630, 629, 2073, 2072,
části pozemků parc.č. 375/1, 377/1 a 280/1, a dále o pozemky, které jsou územním plánem určeny k zastavění veřejně
prospěšnou stavbou – pozemky parc.č. 607, 608, 609, 610, 611, 631 a 632.
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. 18/11:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku parc.č. 607, 608, 609, 610,
611, 620, 624, 629, 630, 631, 632, 2072, 2073, 375/1, 377/1 a 380/1 kat. území Drnholec, které jsou ve vlastnictví České
republiky – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov.

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta konstatoval, že usnesení č.18/11 bylo přijato.
8.2 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 534/11 a parc.č. 2/7 k.ú. Drnholec do vlastnictví Městyse Drnholec

Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Předložené podklady:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 návrh smlouvy
Jedná se o pozemky na náměstí Svobody – u objektu Staré radnice. Pozemky jsou a budou užívány jako veřejné
prostranství – veřejná zeleň.
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. 18/12:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e uzavření smlouvy s Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům parc.č. 534/11 a parc.č. 2/7 k.ú. Drnholec – a smlouvu o
zřízení věcného práva – výše uvedené pozemky nezcizit a nezatížit zástavním právem po bodu 10-ti let. Návrh smlouvy
tvoří přílohu tohoto usnesení.

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta konstatoval, že usnesení č.18/12 bylo přijato.
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8.3 prodej pozemku parc.č. 1756/251 k.ú. Drnholec

Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Předložené podklady:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 výřez ortofotomapy
Záměr prodat předmětné pozemky byl řádně zveřejněn. O koupi neprojevil zájem žádný další zájemce.
Jedná se o pozemek na ulici Wolkerova – pozemek určený pro stavbu rodinného domu. Předmětný pozemek byl
prodán manželům Plačkovým, kteří na pozemku zahájili stavbu rodinného domu. Jelikož se rozhodli rozestavěnou
stavbu rodinného domu prodat a Městys Drnholec měl předkupní právo k pozemku, nabídli tento Městysi Drnholec
k e koupi. Městys tohoto svého práva využil a odkoupil pozemek zpět (schváleno zastupitelstvem dne 5.9.2013
usnesením č. 16/13).
V současné době probíhá převod rozestavěné stavby na pozemku parc.č. 1756/261 – nabyvateli jsou pan Ing. Zdeněk
Joska, Ph.D. a slečna Michaela Kovacsová.
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. 18/13:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e prodej pozemku parc.č. 1756/251 k.ú. Drnholec o výměře
2.082 m2 (orná půda) panu Ing. Zdeňkovi Joskovi, Ph.D., r.č. 820823/3792, bytem Možděnice 82, a slečně Michaele
Kovacsové, r.č. 835929/4064, bytem Tyršova 529, Drnholec, za kupní cenu 210.809 Kč (cena včetně DPH). Kupní cena
bude uhrazena nejpozději při uzavření kupní smlouvy.

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/13 bylo přijato.
Bod č. 9 programu jednání – Různé
Starosta seznámil zastupitele s podáním Místní akční skupiny Mikulovsko, o.p.s, které bylo doručeno dne 6.3.2014.
Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které
spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj
region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských
oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. MAS Mikulovsko o.p.s.
vznikla v roce 2006 a za dobu její činnosti městys Drnholec obdržel dotace ve výši 610 tis. Kč.
Pokud má městys zájem spolupracovat s Mas Mikulovsko i v nadcházejícím programovém období 2014 – 2020, je
třeba, aby zastupitelstvo vyslovilo souhlas s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Mikulovsko na období 2014 – 2020 ve správním obvodu obce Drnholec.
K tomuto bodu nebyl vznesen žádný dotaz.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 18/14:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
Místní akční skupiny Mikulovsko na období 2014-2020 na svém správním území.
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Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.18/14 bylo přijato.
Bod č. 10 programu jednání – Diskuse
Starosta otevřel závěrečnou diskusi.
Členové zastupitelstva neměli žádné příspěvky do diskuse.
Starosta dále vyzval přítomné občany.
pan Pavel Malík
Vznesl dotaz, zda může městys nějakým způsobem postihovat uživatele polních cest, kteří je znečišťují
zeminou z polí a kteří při projíždění poškozují okolní pozemky. Vlastní vinici, která sousedí s polní
cestou, a projíždějící vozidla a zemědělská technika mu způsobují škody na tomto pozemku.
Starosta
Tuto věc nelze ze strany městyse řešit vydáním obecně závazného předpisu a městys ani nemůže
postihovat poškozování okolních pozemků. Majitelé okolních pozemků musí sami na svůj náklad učinit
adekvátní opatření – například na hranici svého pozemku umístit zábrany, které znemožní vjíždění na
jejich pozemek. Pokud se týká znečisťování polních cest, lze v takovém případě postihnou konkrétního
řidiče. Pokud někdo takové jednání zjistí, je třeba toto oznámit úřadu městyse.
Žádné další příspěvky do diskuse nebyly podány.
Bod č. 11 programu jednání:Závěr
Program 18. zasedání zastupitelstva byl vyčerpán.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:50.

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 : 10.03.2014
Vyhotovila: Viceníková Lenka

Ivičič Jan – starosta městyse – v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ivana Štyksová v.r.

Lada Hanáková v.r.
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