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 11. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec
konaného dne 7. 6. 2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec
Zasedání řídil starosta městyse Drnholec – Jan Ivičič.
Starosta zahájil 11. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec v 18.00 hodin a přivítal všechny přítomné.
Konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední
desce Městyse Drnholec dne 29.5.2012, tedy nejméně 7 dnů před konáním zastupitelstva.
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 13 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 11. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, technický bod - jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Zpráva o činnosti rady
3. Projednání závěrečného účtu
4. Rozpočtové opatření č.1/2012
5. Přijetí dotací
6. Smlouva o poskytnutí příspěvku na odborné sociální poradenství
7. Majetkové záležitosti
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Poté starosta podal návrh na doplnění navrženého programu jednání, a to projednání změny č.5 územního plánu obce
Drnholec se zařazením na program jednání jako bod č.8 s tím, že další body projednány následně.
K tomuto návrhu nebyly žádné připomínky.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 11/1
Zastupitelstvo schvaluje doplnění navrhovaného programu jednání o bod pojednání změny č.5 územního plánu obce
Drnholec se zařazením na program jednání jako bod č.8 s tím, že další body navrhnutého programu budou
projednány následně.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/1 bylo přijato.
Následně starosta vyzval zastupitele k dalším návrhům na doplnění programu jednání. Žádný další návrh nebyl
vznesen.
Starosta přednesl návrh programu jednání včetně doplněného bodu:
Usnesení č.11/2:
Zastupitelstvo schvaluje program 11 zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1. Zahájení, technický bod - jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zpráva o činnosti rady
Projednání závěrečného účtu
Rozpočtové opatření č.1/2012
Přijetí dotací
Smlouva o poskytnutí příspěvku na odborné sociální poradenství
Majetkové záležitosti
Projednání změny č. 5 Územního plánu obce Drnholec
Různé
Diskuse
Závěr

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/2 bylo přijato.
Starosta dále pokračoval v projednávání bodu č.1.
Zapisovatelkou jmenoval Lenka Viceníkovou.
Poté navrhl ověřovatele zápisu: paní Marii Klimešovou a slečnu Ivanu Štyksovou. Jiný návrh vznesen nebyl.
Starosta dal hlasovat o návrhu:
Usnesení 11/3:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu z 11. zasedání paní Marii Klimešovou a slečnu Ivanu Štyksovou.
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že návrh byl přijat.
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 8.3.2012, do 7.6.2012.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
 zpráva o činnosti rady
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. 11/4:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období
od 8.3.2012 do 7.6.2012.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/4 bylo přijato.
Bod č. 3 programu jednání: projednání závěrečného účtu Městyse Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem. Bližší informace poskytla Marie Ligasová – účetní. Nedostatky a chyby
zjištěné při závěrečném přezkoumání hospodaření Městyse Drnholec, uvedené ve zprávě Jihomoravského krajského
úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 jsou podrobně uvedeny v podkladovém materiálu, a to včetně
již přijatých a provedených opatření k nápravě a návrhu opatření k nápravě. Zjištěnými chybami nebyla způsobena
Městysi Drnholec žádná škoda.
Materiál k tomuto bodu programu:
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důvodová zpráva a návrh usnesení
komentář k závěrečnému účtu za rok 2011

Přílohy:
1. Rozvaha
2. Příloha USC
3. FIN 2-12 M
4. Výkaz zisku a ztráty
5. Hlavní kniha
6. Sestavy PO ZŠ a MŠ Drnholec
7. Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2011
Tabulky:
1. Závěrečný účet za rok 2011 dle druhového třídění
2. Porovnání příjmů daní rok 2010 a rok 2011 – FÚ Mikulov
3. Bilance všech dotací dle účelu
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. 11/5:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání
bere na vědomí
1. Kompletní dokumentaci k „Závěrečnému účtu městyse Drnholec za rok 2011“ (příloha tohoto usnesení).
2. Kladný zůstatek hospodaření městyse Drnholec za rok 2011 ve výši 1 636 088,90 Kč.
3. Zprávu Krajského úřadu Jihomoravského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Drnholec za rok
2011, která je součástí kompletní dokumentace k „Závěrečnému účtu městyse Drnholec za rok 2011“ (příloha
č.7 tohoto usnesení), včetně závěru a zjištěných nedostatků.
schvaluje
1. „Závěrečný účet městyse Drnholec za rok 2011“ a uzavření celoročního hospodaření městyse Drnholec v
roce 2011 souhlasem s výhradou.
2. Opatření k nápravě zjištěných chyb
a. zjištění: územní celek neúčtoval a neodepisoval majetek v souladu s účetními metodami
opatření k nápravě: převedení majetku v celkové hodnotě 41 422 018 Kč ZŠ a MŠ Drnholec
k zařazení na majetkové účty
b. zjištění: zřizovací listina organizační složky neobsahovala stanovené náležitosti
opatření k nápravě: změnu zřizovací listiny Místní kulturní zařízení Drnholec
3. Vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti městyse Drnholec za rok 2011 takto:
zisk po zdanění ve výši 1 636 088,90 Kč převést na účet 432-nerozdělený zisk z minulých let.
ukládá
1. Radě městyse Drnholec do příštího jednání zastupitelstva předložit návrh změny zřizovací listiny organizační
složky Místní kulturní zařízení tak, aby byly odstraněny nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za
rok 2011.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/5 bylo přijato.
Bod č. 4 programu jednání: rozpočtové opatření č.1/2012
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 rozpočtové opatření č.1/2012
K podkladům nebyl vznesen žádný dotaz.
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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. 11/6:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 (příloha č.1 tohoto usnesení)
o celkové výši příjmů 1 901 800 Kč a celkové výši výdajů 1 901 800 Kč.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/6 bylo přijato.
bod č.5 – Přijetí dotací
1. Přijetí dotace na realizaci projektu „Automatizace knihovny – přechod ze systému LANius na
CLAVIUS“
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR čj. 32/MK-S 5090/2012 SOKL včetně podmínek přidělení dotace
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. 11/7:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání:
 bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2012 čj. 32/MK-S 5090/2012
SOLK na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu „Automatizace knihovny – přechod ze
systému LANius na CLAVIUS“ ve výši 50.000,-Kč
 schvaluje přijetí dotace ve výši 50.000,- Kč na částečnou úhradu realizace projektu „Automatizace knihovny
– přechod ze systému LANius na CLAVIUS“.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/7 bylo přijato.

2.

Přijetí dotace na výměnu oken u hasičské zbrojnice

Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 návrh smlouvy s Jihomoravským krajem, IČ:70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno
(poskytovatelem) o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výměnu oken u hasičské zbrojnice,
evidované pod č.j. JMK 21136/2012.
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. 11/8:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje přijetí dotace na výměnu oken u hasičské zbrojnice ve výši
140.000.-Kč a uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem, IČ:70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno
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(poskytovatelem) o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výměnu oken u hasičské zbrojnice,
evidované pod č.j. JMK 21136/2012.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/8 bylo přijato.
3. Přijetí dotace na pořízení starší cisternové automobilové stříkačky
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 návrh smlouvy s Jihomoravským krajem, IČ:70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno
(poskytovatelem) o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení starší cisternové
automobilové stříkačky, smlouva č. 13300/12/OKH.
Bližší informace k podkladům přednesl pan Jiří Malík.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Byly diskutovány varianty nákupu cisternové automobilové stříkačky. Z diskuze v závěru vyplynulo, že bude
upřednostněna taková varianta, kdy rozdíl mezi přijatou dotací a kupní cenou bude kryt z prostředků získaných
prodejem jednoho ze stávajících vozidel HZS. V této věci nebylo dále navrhováno žádné usnesení a diskuze byla
tímto uzavřena.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 11/9:
Přijetí dotace na pořízení starší cisternové automobilové stříkačky ve výši 600 000.-Kč. a uzavření smlouvy
s Jihomoravským krajem, IČ:70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno (poskytovatelem) o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení starší cisternové automobilové stříkačky, smlouva č. 13300/12/OKH.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/9 bylo přijato.
Bod č.6 - Smlouva o poskytnutí příspěvku na odborné sociální poradenství
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku na odborné sociální poradenství v poradně pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy uzavřenou s Městem Mikulov, IČ: 00 283 347, se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí
1, Mikulov jako příjemcem.
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. 11/10:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje Uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku na
odborné sociální poradenství v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy uzavřenou s Městem Mikulov, IČ:
00 283 347, se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov jako příjemcem.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/10 bylo přijato.
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Bod č. 7 – Majetkové záležitosti
1. návrhu smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – přípojka NN sběrný dvůr
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 Návrh smlouvy označené 4710-388/001/2012-ZN-AD
 GP č. 1152-2791/2011
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. 11/11:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, pro
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelová přípojka NN - realizované pod názvem „Drnholec,
kabelová přípojka, Sběrný dvůr“ - na pozemku parc.č. 601/1 v kat. území Drnholec, v průběhu a rozsahu vymezeném
GP č. 1152-2791/2011 ze jednorázovou úplatu 1.000,-Kč bez DPH.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/11 bylo přijato.
2. návrhu smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – rozšíření kab. DS pro Zámek
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 Návrh smlouvy označené 4710-258/001/2012-ZN-AD
 GP č. 1146-2715/2011
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. 11/12:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, pro
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – rozpojovací skříň a kabelové vedení NN - realizované pod
názvem „Drnholec, rozšíření kab. DS, pro Zámek“ - na pozemcích parc.č. 2/1, 2/6, 534/14, 536 vše v kat. území
Drnholec, v průběhu a rozsahu vymezeném GP č. 1146-2715/2011 ze jednorázovou úplatu 3.000,-Kč bez DPH.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/12 bylo přijato.
3. prodej pozemků ulice Palackého – pozemek parc.č. 209 k.ú. Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
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výřez z mapy

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. 11/13:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 209 o výměře 81 m2 (ostatní
plocha) panu Nešporovi Josefovi, nar.: 08.10.1967, bytem Hrušovanská 558/37, Drnholec a paní Nešporové
Blance, nar.: 08.02.1972, bytem Hrušovanská 558/37, Drnholec, za dohodnutou kupní cenu 6 480,- Kč s tím, že
kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy kupujícím, a dále s tím, že na pozemku je umístěna
přípojka plynovodu pro rodinný dům č.pop. 125 a kupující se zaváže tuto stavbu na pozemku strpět.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/13 bylo přijato.
4. prodej pozemků ulice Dyjská – část pozemku parc.č. 133/1 a pozemek parc.č. 2117 vše v kat. území
Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 výřez z mapy
 GP č. 1148-037/2012
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. 11/14:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 133/1 – podle GP č. 1148037/2012 nově označené jako parc.č. 133/33 o výměře 23m2 (zast.plocha) a parc.č. 133/34 o výměře 597m2
(ostatní plocha), a dále pozemku parc.č. 2117 o výměře 6m2 (ostatní plocha), vše v kat. území Drnholec, paní
Šillové Ludmile, nar.: 26.3.1961, bytem Dyjská 66/1, Drnholec, za dohodnutou kupní cenu 49.620,-Kč s tím, že
kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy kupujícím.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/14 bylo přijato.
5. prodej pozemků ulice Dyjská – u garáží – pozemky parc.č. 8/1, 133/8, 133/7, 2092/2 a část pozemku
parc.č. 2092/10 vše k.ú. Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 výřez z mapy
 GP č. 1140-036/2012
Zdůvodnění navrhované snížené prodejní ceny pozemků:
Jedná se pozemky, které jsou u objektů garáží (garáže umístěné na pozemcích parc.č. 7/5, 7/4, 7/3, 7/2, 7/1 a 7/6),
které byly žadateli prodány Městysem Drnholec dne 18.08.2011. Pozemky, které jsou předmětem žádosti, jsou
nezbytné pro zajištění přístupu a příjezdu k objektům garáží – žádný jiný přístup z veřejně přístupné komunikace
není možný. Stávající příjezdová cesta ke garážím, která je napojena na místní komunikaci na ulici Dyjská, se
nachází na pozemku ve vlastnictví jiné osoby (parc.č. 8/8 a 8/2 – p. Kolka Milan). Při prodeji objektů garáží byla
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kupujícím uhrazena plná odhadní cena objektů. Užívání těchto objektů by ovšem bez zajištění přístupu bylo
znemožněno. Pozemky, které jsou předmětem projednávaného převodu, nejsou veřejným prostranstvím a městys
pro ně nemá žádné jiné využití. Sloužily a slouží výhradně k přístupu ke stavbám garáží a k zajištění dostatečného
manipulačního prostoru u objektů garáží tak, aby tyto bylo možné využívat. Prodejem předmětných pozemků
bude tedy dodatečně zajištěno neomezené a bezkonfliktní užívání již převedených objektů garáží. Z těchto
důvodů je tedy navrhována snížená cena, a to celkově 2 197,-Kč za všechny převáděné pozemky a části pozemků
tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
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. 11/15:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej pozemků parc.č. 8/1 o výměře 431 m2 (ostatní
plocha), parc.č. 133/7 o výměře 117 m2 (ostatní plocha), parc.č. 133/8 o výměře 115 m2 (ostatní plocha), parc.č.
2092/2 o výměře 37 m2 (lesní pozemek), a část pozemku parc.č. 2092/10 – podle GP č.1140-036/2012 nově vzniklý
pozemek parc.č. 2092/16 o výměře 497 m2 (ostatní plocha) panu Macíkovi Petrovi, nar.: 23.07.1981, bytem
Havlíčkova 508, Drnholec, za dohodnutou kupní cenu 2 197,- Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy kupujícím.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/15 bylo přijato.
Bod č. 8 – Schválení změny č.5 Územního plánu obce Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 návrh opatření obecné povahy č.1/2012 – změna č. 5 Územního plánu obce Drnholec
 změna č. 5 Územního plánu obce Drnholec – dokumentace
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. 11/16:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání
 schvaluje změnu č.5 Územního plánu obce Drnholec.
 vydává opatření obecné povahy č.1/2012 – změna č.5 Územního plánu obce Drnholec.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.11/16 bylo přijato.
Bod č. 9 – Různé
Starosta podrobně informoval o připravovaném slavnostním otevření rozhledny U Křížku, které se bude konat
dne 16.6. se zahájením 10 hodin za účasti rakouských sousedů. Seznámil s průběhem dokončovacích prací na
úpravách okolí a instalaci mobiliáře, informačních panelů a zajištění propagace. Seznámil všechny přítomné
s připraveným programem celé akce a všechny srdečně pozval na slavnostní otevření.
V tomto bodě jednání nebyly předneseny žádné další příspěvky.
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Bod č. 10 – Diskuse
Starosta otevřel závěrečnou diskusi.
Zastupitelka p. Lada Hanáková – Vznesla dotaz týkající se přijímání dětí do MŠ Drnholec – proč jsou přijímány děti
rodičů, kteří jsou na mateřské dovolené na úkor dětí rodičů, kteří jsou zaměstnáni.
Odpověď PhDr. Jana Kalandrová – zastupitelka a ředitelka ZŠ a MŠ Drnholec:
Pro přijímání dětí do MŠ byla stanovena kritéria, která byla schválena Radou městyse Drnholec. Tato kritéria jsou
k dispozici jak v budově školy, tak i na internetových stránkách školy. Každé dítě je hodnoceno jasně stanoveným
transparentním bodovým systémem. Děti jsou po vyhodnocení přijímány podle počtu dosažených bodů až do naplnění
kapacity školky. Skutečnost, že rodiče dítěte jsou zaměstnáni, není, a ani nemůže být, hlavním hodnotícím kritériem.
Na přijetí dítěte do mateřské školy totiž nemají rodiče právní nárok s výjimkou posledního roku před zahájením
povinné školní docházky. Samotný výběr je postaven na základě zmíněných kritérií. Upřednostňování dětí, jejichž
rodiče chodí do zaměstnání, označil za problematické i ombudsman (stanovisko lze dohledat na internetových
stránkách veřejného ochránce práv). Mimo to – rozhodnutí ředitele je správním rozhodnutím, proti kterému se lze
odvolat. Do dnešního dne nebylo žádné odvolání podáno. Podle vyjádření paní ředitelky je jí znám pouze jediný
případ, kdy se rodiče ústně nesouhlasně vyjádřily k rozhodnutí o přijetí a uplatnily tento diskutovaný argument.
V žádném případ se nejedná o hromadný jev, ale pouze o ojedinělý případ, a jak už bylo řečeno, lze se proti takovému
rozhodnutí odvolat.
Žádné další příspěvky v diskuzi nebyly.
Bod č. 11 – Závěr
Program 11. zasedání zastupitelstva byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil
zasedání v 19:35.

Přílohy zápisu:
 prezenční listina
 rozpočtové opatření č.1
 kompletní dokumentace závěrečného účtu Městyse Drnholec za rok 2011
 podkladové materiály k jednotlivým bodům jednání tak, jak jsou uvedeny v zápise
Zápis vyhotoven dne : 14.06.2012
Vyhotovila: Viceníková Lenka

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

Ověřovatelé zápisu:
Marie Klimešová ……………………………………………….
Ivana Štyksová ………………………………………………….
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