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

ZÁPIS
z 6. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec
konaného dne 28. 4. 2011 v Hasičské zbrojnici Drnholec
Starosta městyse Drnholec p. Ivičič Jan zahájil 6. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec v 18.00 hodin
a všechny přivítal.
Bod č. 1 - Technický bod
 Starosta p. Ivičič konstatoval, ţe 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, ţe je přítomno 12 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
 Přítomni, omluveni, nepřítomni: (viz. - prezenční listina).
 Zapisovatelkou byla jmenována Kaňkovská Anna. Starosta konstatoval, ţe zápis z předchozího
zasedání byl řádně ověřen a vyloţen k nahlédnutí v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec.
 Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva
městyse. Navrţeni byli p. Ing. Lambot Jan a Kalianko Radim.
Usnesení č. 6/1
Zastupitelstvo městyse schvaluje za ověřovatele zápisu 6. zasedání zastupitelstva Ing. Lambota Jana a p.
Kalianko Radima.
Hlasováno :
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta městyse Drnholec přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva městyse, který byl členy
zastupitelstva schválen.
Usnesení č.6/1-1
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. Projednání a schválení přijetí kontokorentního nebo revolvingového úvěru slouţícího k financování
výkyvů mezi příjmy a výdaji městyse
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr
Hlasováno:
Pro :12
Proti : 0
Zdržel se: 0
Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady
Místostarostka přednesla Zprávu o činnosti rady za období od 5. 4. 2011
Před hlasováním dal starosta moţnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné stanovisko
nebylo vzneseno.

-2Usnesení č.6/2
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění bere zprávu na vědomí.
Bod č. 3 – Projednání a schválení přijetí kontokorentního nebo revolvingového úvěru sloužícího
k financování výkyvů mezi příjmy a výdaji městyse
Starosta konstatoval, ţe na základě usnesení rady byly osloveny 3 peněţní ústavy a to Komerční banka,
Česká spořitelna a Obchodní banka k předloţení jejich nejvýhodnějších produktů . Nabídky byly zaslány
zastupitelům k seznámení. Jako nejvýhodnější nabídka se pro potřeby městyse jeví revolvingový úvěr od
Komerční banky a.s. Břeclav, starosta vysvětlil současnou finanční situaci
Starosta před hlasováním dal moţnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska.
Zastupitel Vermeš Pavel – dotaz, zda se jiţ bral úvěr
Starosta – nemáme ţádný dluh, uhradili jsme poslední splátku úvěru na Historickou radnici
Zastupitel Jiří Malík – dotaz, zda je zaplacena Smetanova ulice
Starosta – cca 800 tis. Kč ještě fi. Colas budeme platit, minulý týden proběhla kontrola akce „Rekonstrukce
fasády obecního úřadu“, vše máme v pořádku, čekáme na uvolnění fin. prostředků ze Státního fondu
ţivotního prostředí
Ing. Lambot Jan – zkusme s K.B. ještě jednat o sníţení úroků
Usnesení č. 6/3
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Smlouvu o přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky a.s. Břeclav
ve výši 1. 700. 000,- Kč, při celkové úrokové sazbě 2, 45 % p. a., s termínem splatnosti až 1 rok
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.4 – Různé
Zastupitelka Klimešová Marie – dotaz. Kdy bude ukončena oprava Úřadu městyse Drnholec
Starosta - ZŠ cca do 14ti dnů, Úřad městyse Drnholec do konce května 2011
Zastupitel Vermeš Pavel – zda je něco nového ohledně 5 mil. Kč dotace na Radnici
Starosta – příslib je dán, ţádost jsme poslali, písemnou odpověď jsme zatím neobdrţeli
Zastupitel Bejdák Karel – dotaz ve věci hřbitovní zdi
Starosta informoval, ţe ze tří předloţených nabídek byla vybrána nabídka Josefa Krejčího s cenou
409 tis. Kč (cena za celou šíři zadní zdi)
Místostarostka – pozvala přítomné na opakované divadelní představení
Starosta – informoval, ţe zhruba do tří týdnů by mohla být v provozu lékárna
Zastupitel Malík Jiří – kdo financuje nákup nádob na bioodpad
Starosta – podrobně informoval, ţe se musí více třídit, obec by měla ušetřit, nádoby byly pořízeny z dotace
z Evropské unie v rámci STKO Mikulov
Místostarostka – velmi schopný ředitel STKO, STKO vysoutěţila nádoby
Ing. Kocman Bronislav – dotaz, kdy a v jaké frekvenci se bude vyváţet bioodpad
Starosta – 18. 5.2011 - první svoz bioodpadu, TKO následující týden, tzn. obojí 1 x za 14 dnů, ještě
zveřejníme
Občan Zůbek – termíny se budou asi lidem plést
Starosta – čtrnáctidenní cyklus nebude problém si zapamatovat, ale kdyţ budou přistaveny obě nádoby,
pracovníci STKO si vyberou, vývoz obojího 1 x za 14 dní bude stačit za předpokladu, ţe občané budou
dobře třídit. Vývoz kaţdý týden by zvýšil obci náklady na dopravu.
Ing. Lambot Jan – dotaz, kdy se vyváţí tříděný odpad, jestli by se nemělo přidat nádob
Starosta – zkusím zajistit více kontejnerů, občané stále netřídí dobře, do kontejnerů někteří dávají to, co tam
nepatří, obec tím ztrácí finanční prostředky
Starosta – informoval, ţe byla zaregistrována ţádost o dotaci na rozhlednu, na ZŠ přechod na plyn,
ohledně víceúčelového sportovního hřiště ještě nic nepřišlo
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Další diskuse nebyla.
Bod č. 6 – Usnesení
Starosta konstatoval, ţe usnesení bylo schvalováno za kaţdým bodem programu a z tohoto důvodu jej jiţ
nepředkládá.
Bod č. 7 – Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.
V Drnholci 2. 5. 2011
Zápis vyhotoven dne 2. 5. 2011 Kaňkovskou Annou

Ivičič

Jan

Starosta městyse Drnholec

Ověřovatelé zápisu :
Ing. Lambot Jan ................................
Kalianko Radim

..................................

