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

ZÁPIS
z 8. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec
konaného dne 22. 9. 2011 v Úřadu městyse Drnholec
Starosta městyse Drnholec p. Ivičič Jan zahájil 8. 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: (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 8. zasedání zastupitelstva
městyse. Navrţeni byli: RNDr. Jana Kalandrová a Jiří Malík.
Usnesení č. 8/1
Zastupitelstvo městyse schvaluje za ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva RNDr. Janu
Kalandrovou a Jiřího Malíka.
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta městyse Drnholec přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva městyse, který byl RNDr.
Kalandrovou doplněn o návrh na schválení členky školské rady a takto po doplnění členy zastupitelstva
schválen.
Usnesení č.8/1-1
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. Rozpočtové opatření Městyse Drnholec č. 4/2011
4. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
5. Schválení Darovací smlouvy uzavřené mezi STKO Mikulov spol. s r. o. a Městysem Drnholec
6. Schválení přijetí dotace a znění Smlouvy o dotaci uzavřené mezi JMK Brno a Městysem Drnholec
č. 8408/11/OKH
7. Schválení OZV č. 2/2011, kterou se stanoví systém sběru, přepravy, třídění , vyuţívání a odstraňování
komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem platná v územním obvodu Městyse
Drnholec ( vyhláška o odpadech)
8. Schválení Poţárního řádu Městyse Drnholec
9. Schválení převodu pozemku p. č. 307 od ČR – Správa PF Břeclav, pozemku funkčně souvisejícího
se stavbou v majetku Městyse Drnholec
10. Schválení převodu pozemků od ČR – správa PF Břeclav oproti restitučním nárokům
11. Návrh na schválení zakoupení restitučních nároků od fi Ing. Ječného za 10. 000,- Kč
12. Schválení dotace z Rozpočtu městyse Drnholec na tok 2011 a znění Smlouvy o dotaci uzavřené mezi
Městysem Drnholec, jako poskytovatelem a T. J. Dynamo Drnholec, jako příjemcem

13. Poskytnutí dotace na práci s dětmi
14. Schválení přijetí dotace a znění Smlouvy o dotaci č. 9688/11/OKH z rozpočtu JMK
15. Návrh na schválení výměny členky školské rady
16. Různé
17. Diskuse
18. Usnesení
19. Závěr
Hlasováno:
Pro: 12
Proti : 0
Zdržel se: 0
Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady
Členka rady RNDr. Jana Kalandrová přednesla Zprávu o činnosti rady za období od 23. 6. 2011.
Před vzetím zprávy na vědomí, dal starosta moţnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska.
Zastupitel Jiří Malík – dotaz, zda je reálné ukončení akce oprava radnice z dotace, do konce roku.
Starosta – musí se to zvládnout, kdyţ jsme obdrţeli takovou dotaci, přece ji nevrátíme. Nyní probíhá
výběrové řízení, kam se přihlásilo 9 firem, nejniţší nabídka cca 7, 5 nil. Kč, vč. DPH, na dalším zasedání
komise bude vybrán vítěz.
Zastupitel Jiří Malík – akce se musí pohlídat, aby rychlost výstavby nebyla na úkor kvality.
Starosta – to je samozřejmé, do konce roku musíme prostavět 5,5, mil. Kč.
Zastupitelka Pavla Seveldová – co bude dělat fi. Renards protender s.r.o. Brno na základě schválené
Mandátní smlouvy?
Starosta – předmětem je pouze příprava a průběh výběrového řízení na akci oprava historické radnice.
Usnesení č.8/2
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 – Rozpočtové opatření Městyse Drnholec č. 4/2011
Starosta předloţil zastupitelstvu materiál.
Starosta před hlasováním dal moţnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Usnesení č.8/3
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Rozpočtové opatření Městyse Drnholec č. 4/2011 p celkových
příjmech 1. 033. 500,- Kč a celkových výdajích 1. 033. 500,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 4 – Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Starosta předloţil zastupitelstvu materiál.
Před hlasováním dal moţnost občanům a zastupitelům vznést svá stanoviska. Ţádné stanovisko nebylo
vzneseno.
Usnesení č. 8/4
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 5 - Schválení Darovací smlouvy uzavřené mezi STKO Mikulov spol. s r. o. a Městysem
Drnholec
Starosta předloţil zastupitelům návrh smlouvy a před hlasováním dal moţnost zastupitelům i občanům
vznést svá stanoviska.
Usnesení č.8/5
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi STKO spol. s r. o. Mikulov, jako dárcem a

Městysem Drnholec, jako obdarovaným na finanční dar ve výši 100. 000,- Kč bez účelového určení.
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 6 – Schválení přijetí dotace a znění Smlouvy o dotaci uzavřené mezi JMK Brno a Městysem
Drnholec č. 8408/11/OKH
Starosta předloţil zastupitelstvu k projednání návrh smlouvy. Před hlasováním dal moţnost, vyjádřit se a
sdělit svá stanoviska, občanům i zastupitelům. Ţádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 8/6
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje přijetí dotace a znění Smlouvy o dotaci č. 8408/11/OKH uzavřené mezi JMK Brno,
jako poskytovatelem a Městysem Drnholec, jako příjemcem dotace 100. 000,- Kč na zajištění
akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II na rok 2011.
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 7 – Schválení OZV č. 2/2011, kterou se stanoví systém sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem platná v územním
obvodu Městyse Drnholec ( vyhláška o odpadech)
Starosta předloţil zastupitelstvu návrh OZV. Před hlasováním dal moţnost občanům i zastupitelům vyjádřit
se a sdělit svá stanoviska.
Občan Zůbek – dotaz, zda se uskuteční dodání nádob na třídění papíru a plastu do jednotlivých domácností.
Starosta – přestoţe nebyl dosaţen původní potřebný počet zájemců, po dohodě s STKO nám budou nádoby
dodány, dovezeny budou příští týden, musí se očipovat a rozvézt občanům, první svoz by mohl být 19.10.
2011.
Usnesení č. 8/7
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích) obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se stanoví systém
sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem
platná v územním obvodu Městyse Drnholec (vyhláška o odpadech).
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 8 – Schválení Požárního řádu městyse Drnholec
Starosta předloţil zastupitelstvu materiál. Před hlasováním dal moţnost občanům i zastupitelům vyjádřit se
a sdělit svá stanoviska.
Občan Zůbek – dotaz, zda se je dovoleno pálení
Zastupitel Jiří Malík – podrobně vysvětlil, jak se postupuje v případě nezbytného pálení, jinak zákon pálení
nedovoluje.
Usnesení č. 8/8
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 – Požární řád městyse
Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 9 – Schválení převodu pozemku p. č. 307 od ČR – Správa PF Břeclav, pozemku funkčně
souvisejícího se stavbou v majetku Městyse Drnholec
Starosta předloţil zastupitelstvu návrh. Před hlasováním dal moţnost zastupitelům i občanům vyjádřit se a
sdělit svá stanoviska. Ţádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 8/9
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 885 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje převod pozemku p. č. 307 od ČR – Správa PF Břeclav, pozemku funkčně
souvisejícího se stavbou v majetku Městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 10 – Schválení převodu pozemků od ČR- Správa PF Břeclav oproti restitučním nárokům
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem. Před hlasováním dal moţnost občanům i zastupitelům vyjádřit
se a vznést svá stanoviska. Ţádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 8/10
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje převod oproti restitučnímu nároku a to pozemku p. č. 426/2 – ostatní plocha
o výměře 95 m2 v k.ú. Drnholec a pozemku p. č. 433/2 – ostatní plocha o výměře 131 m2 v k. ú.
Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 11 – Návrh na schválení zakoupení restitučních nároků od fi. Ing. Ječného
Starosta předloţil návrh. Před hlasováním dal moţnost zastupitelům vznést své návrhy a občanům vyjádřit
se a vznést svá stanoviska. Ţádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č.8/11
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje zakoupení restitučních nároků od fi. Ing. Ječný za finanční částku 10. 000,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 12 – Schválení dotace z Rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2011 a znění Smlouvy o dotaci
uzavřené mezi Městysem Drnholec, jako poskytovatelem a T. J. Dynamo Drnholec, jako příjemcem
Starosta předloţil návrh. Před hlasováním dal moţnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska a
vyjádřit se.
Křivánek Ferdinand – předseda T. J. Dynamo Drnholec – vzhledem k tomu, ţe Dynamo Drnholec nemá
jiný příjem neţ je dotace od Městyse, náklady se zvyšují, bude se muset situace do budoucna řešit. Městys
by se měl podílet na organizaci Krojových hodů např. úhradou jedné z účinkujících hudebních skupin.
Jedná se o významnou tradiční akci, která městys reprezentuje. T.J. Dynamo byla nucena provést opravu
WC, počítala s výtěţkem z hodů. V neděli bylo špatné počasí. Takovým způsobem došlo v hospodaření ke
schodku.
Členka rady RNDr. Jana Kalandrová – Městys poskytuje organizacím pouze dotace na činnost mládeţe,
Hody byly vţdy v reţii společenských organizací, nikdy se na ně nepřispívalo a pravděpodobně ani
přispívat nebude.
Zastupitelka Štyksová – Drnholecká chasa obdrţela výtěţek z hodů, nečlenové nedostali nic, některým
nečlenům chasy nebyly kroje zapůjčeny, museli si je zajišťovat jinde.
Usnesení č. 8/12
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje poskytnutí dotace T. J. Dynamu Drnholec z Rozpočtu Městyse Drnholec na
rok 2011 ve výši 30 tis. Kč a znění Smlouvy o dotaci, uzavřené mezi Městysem Drnholec, jako
poskytovatelem a T. J. Dynamo Drnholec, jako příjemcem.
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 13 - Poskytnutí dotace na práci s dětmi
Tento bod byl zařazen do programu na základě návrhu Občanského sdruţení Výsluní. Před hlasováním dal
starosta moţnost občanům i zastupitelům vyjádřit se a vznést svá stanoviska .
Zastupitelka Pavla Seveldová – vysvětlila, ţe podle názoru OS nejsou dětem na sportovní činnost
poskytovány dostatečné fin. prostředky.
T.J. Dynamo Drnholec - Křivánek Ferdinand – na sportovní činnost mládeţe jsme obdrţeli dostatek fin.
prostředků. Náklady se neustále zvedají, za nějaký čas můţe být situace jiná.
SDH Drnholec – Malík Jiří – na mládeţ jsme obdrţeli dostatek fin. prostředků.
Usnesení č. 8/13
K tomuto bodu nebylo přijato ţádné usnesení.
Bod č. 14 – Schválení přijetí dotace a znění Smlouvy o dotaci č. 9688/11/OKH z Rozpočtu JMK

Starosta přednesl návrh smlouvy. Před hlasováním dal moţnost občanům i zastupitelům vyjádřit se a vznést
svá stanoviska. Ţádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 8/14
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje přijetí dotace ve výši 250 tis. Kč z Rozpočtu JMK a znění Smlouvy o dotaci č.
9688/11/OKH uzavřené mezi JMK, jako poskytovatelem a Městysem Drnholec, jako příjemcem
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č 15 – Schválení výměny členky školské rady
O zařazení tohoto bodu programu poţádala ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, z důvodu
ukončení pracovního poměru s Eliškou Macajovou, která byla za kolektiv pedagogických pracovníků
zvolena do funkce člena školské rady. Po jejím odchodu byla kolektivem pedagogických pracovníků
zvolena do této funkce p. Renáta Stašová. Navrhla zastupitelstvu schválit tuto změnu ve sloţení školské
rady.
Usnesení č. 8/15
Zastupitelstvo městyse Drnholec schvaluje novou členku školské rady p. Renátu Stašovou, zvolenou
kolektivem pedagogických pracovníků Základní školy a mateřské školy Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
16 – Různé
Starosta poděkoval zastupitelce p. Ladě Hanákové a p. Janě Seďové za péči, kterou věnovali občanu
Bohumilu Dubšovi, před jeho umístěním v zařízení Srdce v domě v Klentnici, pracovnici Anně Kaňkovské
za umístění.
Občanka Půlpytlová – seznámila s tím, ţe Senior klubu byly přiděleny prostory v budově ZŠ, činnost by
měla být zahájena v polovině měsíce října 2011.
Zastupitel Jiří Malík – informoval o cvičení hasičských jednotek s Rakouskými hasiči , které se uskuteční
24. 9. 2011 na řece Dyji a Novomlýnských nádrţích, o počtu techniky, průběhu cvičení atd..
Starosta – informoval, ţe ještě jedno zasedání zastupitelstva bude muset být podle potřeby ještě před
závěrečným zasedáním koncem roku.
Bod č. 17 – Diskuse
Další diskuse nebyla.
Bod č. 18 – Usnesení
Starosta konstatoval, ţe usnesení bylo schvalováno za kaţdým bodem programu a z tohoto důvodu jej jiţ
nepředkládá.
Bod č. 19 – Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.
V Drnholci 26. 9. 2011
Zápis vyhotoven dne 26. 9. 2011 Kaňkovskou Annou.
Ivičič

Jan

Starosta městyse Drnholec
Ověřovatelé zápisu :
RNDr. Jana Kalandrová

………………….

Jiří Malík

…………………

