Městys Drnholec
Kostelní 368, Drnholec 691 83
Tel.: 519 519 210
E-mail: podatelna@obecdrnholec.cz

ZÁPIS
z 10. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec
konaného dne 8. 3. 2012 v Úřadu městyse Drnholec
Starosta, p. Jan Ivičič, zahájil 10. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec v 18.00 hodin a všechny
přivítal.
Bod č. 1 - Technický bod
 Starosta p. Ivičič konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce a
elektronické úřední desce Úřadu městyse Drnholec a vyhlášena místním rozhlasem a to nejméně sedm
dní před dnem konání zasedání
 Konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné
 Omluven: p. Jiří Malík
 Zapisovatelkou byla jmenována Kaňkovská Anna. Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání
byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec.
 Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva
městyse. Navrženi byli: p. Seveldová Pavla a p. Hanáková Lada.
Usnesení č.10/1
Zastupitelstvo městyse schvaluje za ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva p. Seveldovou Pavlu a
p. Hanákovou Ladu.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta městyse Drnholec přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva městyse, který byl schválen.
Usnesení č.10/1-1
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)
2. Zpráva o činnosti rady
3. Schválení Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2012
4. Schválení dotací z Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2012 a znění smluv o dotacích
5. Návrh na schválení Rozpočtového výhledu Městyse Drnholec na rok 2013 - 2014
6. Schválení Inventarizace majetku Městyse Drnholec k datu 31. 12. 2011
7. Statut a Rozpočet Fondu pracovníků Městyse Drnholec na rok 2012
8. Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
9. Schválení Darovací smlouvy s Místní akční skupinou Mikulovsko o. s., Mikulov
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
Hlasováno:
Pro: 14
Proti : 0
Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady
Místostarosta městyse Drnholec Ing. Kocman Bronislav přednesl Zprávu o činnosti rady za období
od 15. 12. 2011.
Před vzetím zprávy na vědomí dal starosta možnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska.
Zastupitel Vermeš Pavel – vznesl dotaz, zda vítězná firma p. Bureše na vykácení 1 ha obecního lesa uvede
pozemek do pořádku.
Starosta p. Jan Ivičič – nyní v březnu se bude předávat zakázka a je smluvně dohodnuto, že firma pozemek
vyčistí tak, aby mohla být provedena nová výsadba.
Usnesení č.10/2
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění bere zprávu o činnosti rady na vědomí.
Bod č. 3 – Schválení Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2012
Starosta předložil zastupitelstvu radou vypracovaný návrh.
Starosta před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – vysvětlila důvod připomínky k rozpočtu týkající se vybudování plážového
volejbalového hřiště.
Starosta Jan Ivičič – plážové hřiště nedělat – v budoucnu vybudovat univerzální hřiště s umělým povrchem
a snad i tenisový kurt. Navrhl, aby se letos věnovalo přípravě – vytipování pozemku, projektu, zjištění
možnosti dotace, zajištění vlastních prostředků a takto připravené možná realizovat v dalším roce.
Starosta Jan Ivičič podrobněji seznámil zastupitele i občany s jednotlivými akcemi zakotvenými v návrhu
rozpočtu a v přibližných cenách:
- oprava vozovky Výsluní – Husova 300 tis. Kč
- oprava chodníku na Náměstí Svobody od provozovny p. Radima Kalianka po masnu a vybudování
chodníku od pohostinství u Ondrů po prodejnu Kovacs 450 tis. Kč
- revitalizace zeleně v centru městyse 800 tis. Kč ( z toho 600 tis. Kč by měla činit dotace)
- rozhledna „U křížku“ 1.200 tis. Kč ( z toho 20 tis. EUR činí dotace)
- výměna systému vytápění v ZŠ 2. 930 tis. Kč (v případě získání dotace by spoluúčast činila 294 tis. Kč)
- výměna zbývajících oken na zdravotním středisku a Hasičské zbojnici včetně instalace požárních dveří
190 tis. Kč ( 150 tis. Kč by měla činit dotace)
- urnová zeď na hřbitově 90 tis. Kč
- informační tabule o historii a památkách 150 tis. Kč
- vypracování projektu na opravu vozovky před ZŠ 50 tis. Kč
- dokončení projektové dokumentace na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu RD v lokalitě „ Pod
Sýpkou II. etapa 450 tis. Kč
- kanalizační přípojka na Mlýnské ulici 350 tis. Kč
- restaurování stropu v objektu historické radnice 500 tis. Kč ( příslib dotace min. 150 tis. Kč)
- dokončení opravy historické radnice včetně úpravy okolí, dvůr, chodníky, dvorní zeď, venkovní mobiliář
apod. 3.800 tis. Kč
- oprava interiéru úřadu městyse – schodiště na Stavební úřad včetně kanceláře Stavebního úřadu a archivu
200 tis. Kč
Zastupitelka Ing. Iva Kabrhelová – znovu diskutovala otázku vybudování sportovního hřiště.
Starosta Jan Ivičič – se přiklání k vybudování víceúčelového hřiště.
Místostarosta Ing. Bronislav Kocman – podpořil starostu a poukázal také na nutnost zajištění správy,
z tohoto důvodu se přiklání k areálu ZŠ, popř. vedle fotbalového hřiště.
Zastupitel Ing. Lambot Jan - rovněž doporučuje vybudovat v areálu ZŠ víceúčelové hřiště.
Občanka Konečná Jana – dotaz, kdy bude provedena výsadba stromů v ořechovém sadu.
Starosta Jan Ivičič – úkolem byla pověřena Ing. Kabrhelová.
Zastupitelka Ing. Iva Kabrhelová – záležitost jsem začala vyřizovat a bylo mi řečeno, že nejsou peníze.
Starosta Jan Ivičič – dáváte zmatečné informace, problém není v penězích. Vysvětlil, že na tomto pozemku
nelze vysázet les, nebylo by v souladu s územním plánem, není to lesní pozemek, dosázení cca 170 stromy
jako náhradní výsadba bude provedeno.
Občanka Jana Konečná – chtělo by to sad rozšířit směrem k Husové ulici.

Starosta Jan Ivičič – uvedené pozemky nejsou obecní, nelze tak učinit.
Další připomínky nebo podněty ze strany občanů nebo zastupitelů nebyly vzneseny.
Usnesení č.10/3
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Rozpočet Městyse Drnholec na rok 2012 dle jednotlivých paragrafů
o celkových příjmech 23. 490. 700,- Kč a celkových výdajích 23. 490. 700,- Kč
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 4 – Schválení dotací z Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2012 a znění smluv o dotacích
Starosta předložil zastupitelstvu materiál.
Před hlasováním dal možnost občanům a zastupitelům vznést svá stanoviska.
Zastupitelka Ing. Iva Kabrhelová - Aktivní důchod v Drnholci o. s. by chtělo zakoupit pro své členy
sportovní hole na Nordic walking v hodnotě cca 5 tis. Kč, požadovala zvýšení dotace o tuto částku, hovořila
o velkém zájmu důchodců o činnost klubu atd.
Starosta uvedl, že dotace byly ponechány na loňských skutečnostech a o dvě žádosti rozšířeny.
Zastupitelka RNDr. Kalandrová Jana – považuje dotaci 10 tis. Kč Aktivnímu důchodu v Drnholci za
dostačující.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová Iva – církev získá restituční majetek, dotaci od městyse by nemuseli
požadovat.
Zastupitelka Jana Kalandrová – navrhuje zvýšení dotace řešit až podle skutečného čerpání stávající dotace,
v průběhu roku.
Další připomínky ani podněty z řad občanů nebo zastupitelů nebyly vzneseny.
Usnesení č.10//4
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 písm. c) a písm. j) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění schvaluje poskytnutí dotací z Rozpočtu městyse Drnholec na rok 2012 a znění
smluv o dotacích následovně:
T. J. Dynamo Drnholec
125. 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Drnholec
45. 000,- Kč
Římskokatolická farnost Drnholec
40. 000,- Kč
Drnholecká chasa o. s. Drnholec
15. 000,- Kč
Za aktivní důchod v Drnholci
10. 000,- Kč
Myslivecké sdružení „ Rozvoj“ Drnholec
10. 000,- Kč
Letecký modelářský klub Drnholec
10. 000,- Kč
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 5 - Návrh na schválení Rozpočtového výhledu Městyse Drnholec na rok 2013 - 2014
Starosta předložil zastupitelům návrh a před hlasováním dal možnost zastupitelům i občanům vznést svá
stanoviska. Žádné připomínky nebo stanoviska nebyly vzneseny.
Usnesení č.10/5
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Rozpočtový výhled Městyse Drnholec na rok 2013 – 2014 a to:
na rok 2013 o celkových příjmech 28. 100. 000,- Kč, celkových výdajích 26. 400. 000,- Kč a celkovém
financování mínus 1. 700. 000,- Kč
na rok 2014 o celkových příjmech 25. 100. 000,- Kč, celkových výdajích 25. 900, 000,- Kč a celkovém
financování 800. 000,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 6 – Schválení Inventarizace majetku Městyse Drnholec k datu 31. 12. 2011
Starosta předložil zastupitelstvu k projednání materiál. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se a sdělit svá
stanoviska občanům i zastupitelům. Žádná připomínka ani stanovisko nebyly vzneseny.
Usnesení č.10/6
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Inventarizační zprávu o provedení a výsledku řádné inventarizace
majetku a závazků městyse Drnholec dle stavu ke dni 31. 12. 2011.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 7 – Statut a Rozpočet Fondu pracovníků Městyse Drnholec na rok 2012
Starosta předložil zastupitelstvu materiál. Před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům vyjádřit se
a sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č.10/7
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Statut a Rozpočet Fondu pracovníků Městyse Drnholec na rok 2012.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 8 – Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON
Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy. Před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům
vyjádřit se a sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č.10/8
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi
Městysem Drnholec, jako povinným a E. ON Distribuce a.s. České Budějovice, jako oprávněným na
stavbu „Drnholec, úprava a rozšíření DS , Bylok“ na pozemcích městyse Drnholec p. č. 1715/1 a p. č.
1722 v k. ú. Drnholec, za jednorázovou úplatu 1. 000,- Kč bez DPH.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 9 – Schválení Darovací smlouvy s Místní akční skupinou Mikulovsko o. s., Mikulov
Starosta předložil zastupitelstvu návrh. Před hlasováním dal možnost zastupitelům i občanům vyjádřit se a
sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 10/9
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec, jako dárcem a
Místní akční skupinou Mikulovsko o. s. Mikulov, jako obdarovaným, na finanční dar ve výši
12. 204,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 11 - Různé
Starosta Jan Ivičič seznámil zastupitelstvo s tím, že na zámku došlo k havárii vody a zatekla do městysem
pronajatých místností pro obřadní síň. Starosta navrhuje dát výpověď z těchto prostor s tím, že obřadní síň
by byla po dokončení oprav v objektu historické radnice. Ušetřilo by se tak cca 50 tis. Kč za rok na nájmu.
Usnesení č. 10/11
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s §4 odst. 1schvaluje výpověď nájemní smlouvy s Ing.
Červeňákem na prostory obřadní síně na zámku s tím, že po dokončení opravy objektu historické radnice
bude obřadní síň zřízena zde.
Hlasováno:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 12. – Diskuse
Zastupitelka Ing. Iva Kabrhelová – všem organizacím při pořádání kulturních akcí se promíjí poplatek ze
vstupného, což by mohl být příjem pro zvýšení dotací např. na činnost mládeže.
Zastupitel Radim Kalianko - organizace z výtěžku poskytují sponzorské dary na různé akce pro mládež a
tělovýchovu, navrhuje ponechat stávající postup.
Občanka Žinčovská Naděžda – v minulosti důchodci dostávali od městyse příspěvek na obědy, proč tomu
tak není nyní?
Starosta Jan Ivičič – příspěvky byly zrušeny z toho důvodu, že ti důchodců, kteří na obědy nechodili,
poukazovali na to, že se městys nechová ke všem důchodcům stejně.
Občan Zemčík Jan – konstatoval, že když ještě bydlel v Čechách, dostával od obce na 1 oběd 20,- Kč.
Občanka Jana Konečná – vznesla dotaz ohledně vodovodní přípojky na Husové ulici.
Starosta Jan Ivičič – odmítl tuto problematiku znovu diskutovat. V této věci byly informace poskytnuty
dostačujícím způsobem - podrobným ústním vysvětlením, písemným vysvětlením, několikerým
vysvětlením na zasedání zastupitelstva.
Občan Malík Pavel – poukazoval na to, že v městysi se množí různé krádeže do aut, garáží, domů atd.
Dotazoval se, co se s tím bude dělat.
Zastupitelka Pavla Seveldová – je to celostátní trend, policistů je málo, nejsou fin. prostředky na provoz, dá
se dělat pouze prevence – neustále upozorňovat občany, aby byli opatrní, svůj majetek si řádně zabezpečili.
Doporučuje zveřejnit pro občany telefonní čísla na policii Mikulov v Občasníku a jiným způsobem.
Občanka Langeová Milena – dotaz, zda by poplatky za psy nemohly být vybírány na pokladně, za složenku
se dá téměř polovina poplatku za psa.
Starosta Jan Ivičič – vysvětlil situaci ohledně vybírání poplatků.
Místostarosta Ing. Kocman Bronislav – doplnil vysvětlení starosty o skutečnost, že Městys připravuje pro
příští rok možnost úhrady poplatků SIPem.
Občan Malík Pavel – seznámil s tím, že jeho vlastní pozemek nad Husovou ulici P.O. 103 zasahuje do
polní cesty, co se s tím bude dělat?
Starosta Jan Ivičič – prověřím situaci, popř. navrhnu způsob řešení.
Občanka Konečná Jana – znovu otevřela otázku úhrad vodovodní přípojky na Husové, poukazovala na
občana Třísku, který přípojku neplatil.
Starosta Jan Ivičič - odmítl tuto otázku opětovně diskutovat z důvodů, které již v předešlé odpovědi uvedl.
Uvedl, že městys neví, která firma p. Třískovi přípojku dělala, žádná faktura na jeho přípojku nepřišla a
tudíž mu není co přefakturovávat. Z důvodu nepřítomnosti p. Třísky na zasedání zastupitelstva dále o tomto
odmítl diskutovat.
Zastupitelka Seveldová Pavla – poukázala na nepořádek u objektu překladiště na Výsluní.
Starosta Jan Ivičič – prověří situaci a podá zprávu o případné nápravě.
Bod č. 13 – Usnesení
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schvalováno za každým bodem programu a z tohoto důvodu jej již
nepředkládá.
Bod č. 14 – Závěr
Další připomínky a podněty nebyly vzneseny, starosta ukončil jednání zastupitelstva a poděkoval všem
za účast.
V Drnholci 12. 3. 2012
Zápis vyhotoven dne 12. 3. 2012 Kaňkovskou Annou
Ivičič

Jan

Starosta městyse Drnholec
Ověřovatelé zápisu :
Pavla Seveldová…………………
Lada Hanáková …………………

