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

ZÁPIS
z 9. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec
konaného dne 15. 12. 2011 na Úřadu městyse Drnholec
Starosta městyse Drnholec p. Ivičič Jan zahájil 9. 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 13 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
 Přítomni, omluveni, nepřítomni: (prezenční listina).
 Zapisovatelkou byla jmenována Kaňkovská Anna. Starosta konstatoval, že zápis z předchozího
zasedání byl řádně ověřen a vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec.
 Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva
městyse. Navrženi byli: p. Bejdák Petr a p. Bejdák Karel.
Usnesení č. 9/1
Zastupitelstvo městyse schvaluje za ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva p. Bejdáka Petra a p.
Bejdáka Karla.
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta městyse Drnholec přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva městyse, který byl schválen.
Usnesení č.9/1-1
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. Návrh na schválení Rozpočtového provizoria Městyse Drnholec pro rok 2012
4. Rozpočtové opatření Městyse Drnholec č. 5/2011
5. Schválení způsobu odpisu majetku Městyse Drnholec
6. Návrh na zvýšení ceny stočného s účinností od 1. 1. 2012
7. Schválení přijetí dotace na objekt historické radnice, znění Rozhodnutí o dotaci a dokrytí dotace
vlastními prostředky
8. Schválení přijetí dotace od JMK a znění Smlouvy o dotaci č. 10574/11/OLH na zajištění
akceschopnosti hasičů
9. Návrh na rozšíření viniční tratě „ U křížku“
10. Odprodeje majetku Městyse Drnholec
11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 – o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému
12. Různé
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
Hlasováno:
Pro: 13
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 22. 9. 2011.
Před vzetím zprávy na vědomí, dal starosta možnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – žádá vysvětlit o jaký rekreační objekt se jedná a o jaký jde pozemek
v případě pana J. M.
Starosta – vysvětlil, že pan F. koupil sklep od pana P. H. na Husově ulici a opravuje jej na rekreační objekt.
V případě p. J. M. se jedná o pozemek před domem na Brněnské ulici.
Zastupitelka Klimešová - proč byly poskytnuty fin. prostředky p. Ondrovi ?
Starosta – opravoval naši zpevněnou plochu, zhodnocoval obecní pozemek, byla provedena kontrola, vše
v pořádku.
Usnesení č.9/2
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 – Návrh na schválení Rozpočtového provizoria Městyse Drnholec pro rok 2012
Starosta předložil zastupitelstvu návrh.
Před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo
vzneseno.
Usnesení č.9/3
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 provizorium Městyse Drnholec pro rok 2012
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 4 – Rozpočtové opatření Městyse Drnholec č. 5/2011
Starosta předložil zastupitelstvu materiál.
Před hlasováním dal možnost občanům a zastupitelům vznést svá stanoviska.
Zastupitel Jiří Malík – dotace na Radnici má podle předložené smlouvy 50 % dokrytí a vznesl dotaz, jaké
investiční akce se budou dělat v roce 2012.
Starosta – vysvětlil, že se nejedná o 50 % dokrytí, k dotaci 5 mil. Kč dokrýváme 300 tis. Kč a zhruba
seznámil zastupitelstvo s rozpracovanými akcemi a připravovanými akcemi, vše blíže při přípravě rozpočtu
na rok 2012.
Zastupitelka Ing.Kabrhelová Iva – jestli už bylo rozhodnuto, kam se nasadí těch 170 stromů.
Starosta – ve vhodném období se nasadí do ořechového sadu.
Usnesení č. 9/4
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2011 o celkové výši příjmů 6. 320. 700,- Kč,
celkové výši výdajů 5. 808.100,- Kč a celkovém financování 512. 600,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 5 - Schválení způsobu odpisu majetku Městyse Drnholec
Starosta předložil zastupitelům návrh způsobu odpisu a před hlasováním dal možnost zastupitelům
i občanům vznést svá stanoviska.
Zastupitel Ing. Lambot Jan – dotaz, zda se dosud neodepisovalo? Odpis je značně vysoký, jak bude
naloženo se ztrátou?
Starosta – jedná se o první odpis, bližší informace o ztrátě podáme na dalším zasedání.
Usnesení č.9/5
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje, na základě vydaného účetního standardu, způsob odepisování majetku Městyse
Drnholec, poprvé k datu účetní uzávěrky t. j. 31. 12. 2011, na rovnoměrný. Dále dle předložené
přílohy stanovuje u každého majetku dobu jeho odepisování.
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 6 – Návrh na zvýšení ceny stočného s účinností od 1. 1. 2012
Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh. Před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům
vyjádřit se a sdělit svá stanoviska,
Zastupitelka Ing. Kabrhelová Iva – nesouhlasí se zvýšením stočného.
Zastupitel Ing. Lambot Jan – je zapotřebí chovat se tak, abychom vytvořili zdroje pro opravy a investice na
tomto úseku.
Zastupitel Petr Bejdák navrhuje stočné zvyšovat postupně.
Usnesení č. 9/6
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje zvýšení ceny stočného pro městys Drnholec ze stávajících 12,- Kč za 1 m3
na 15,- Kč za 1 m3 s účinností od 1. 1. 2012.
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 7 – Schválení přijetí dotace na objekt historické radnice , znění Rozhodnutí o dotaci a dokrytí
dotace vlastními prostředky
Starosta předložil zastupitelstvu materiál. Před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům vyjádřit se
a sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 9/7
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje přijetí neinvestiční dotace na akci „ Regenerace objektu staré radnice v Drnholci“ od
Ministerstva financí ČR ve výši 5. 000. 000,- Kč, dále znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j.
12/9536/2011-122 a dofinancování vlastními zdroji ve výši 2. 449.000,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 8 – Schválení přijetí dotace od JMK a znění Smlouvy o dotaci č. 10574/11/OKH na zajištění
akceschopnosti hasičů
Starosta předložil zastupitelstvu materiál. Před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům vyjádřit se
a sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č.9/8
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje přijetí dotace od JMK ve výši 102. 493,- Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH městyse na rok 2011 a znění Smlouvy o dotaci č. 10574/11/OKH uzavřené mezi JMK,
jako poskytovatelem a Městysem Drnholec, jako příjemcem.
Hlasováno:
Pro:13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 9 – Návrh na rozšíření viniční tratě „U křížku“
Starosta předložil zastupitelstvu návrh. Před hlasováním dal možnost zastupitelům i občanům vyjádřit se a
sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 9/9
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje připojení KN pozemku p. č. 359/1 a 359/2 v k. ú. Drnholec k viniční trati „U
křížku“.
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 10 – Odprodeje majetku Městyse Drnholec
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem. Před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům vyjádřit
se a vznést svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Usnesení č. 9/10
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění schvaluje:
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a paní R. J. na pozemek p. č. 705 – orná půda o
výměře 390 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 6. 350,- Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední desce a
elektronické úřední desce vyvěšen 13. 9. 2011 a sňat 29. 9. 2011
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a paní K. A. na pozemek p. č. 790/3 – ostatní plocha
o výměře 46 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 4. 180,- Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední desce a
elektronické úřední desce vyvěšen 4. 10. 2011 a sňat 20. 10. 2011
Hlasováno:
Pro: 13
Proti:0
Zdržel se:0
- kupní smlouvu mezi Městysem Drnholec a panem J. M. na pozemek p. č. 814/3 – ostatní plocha o výměře
36 m2v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 3. 380,- Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední desce a elektronické
úřední desce vyvěšen dne 15. 11. 2011 a sňat 1. 12. 2011
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a paní G. K. na pozemek p. č. 357/1 – zahrada o
výměře 1238 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 99. 040,- Kč. Záměr k odprodeji byl na úřední desce a
elektronické úřední desce vyvěšen 24. 11. 2011 a sňat 12. 12. 2011
Hlasováno:
Pro:13
Proti:0
Zdržel se:0
Bod č. 11 – Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 – o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému
Starosta předložil návrh. Před hlasováním dal možnost zastupitelům vznést své návrhy a občanům vyjádřit
se a vznést svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č.9/11
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 10 písm. d) a § 84 pdst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. o
obcích ( obecní zřízení) v platném znění:
zrušuje:
Část VII Čl. 30-35 OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
a
schvaluje:
OZV č. 4/2011 – o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj , koncový interaktivní
videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému
Hlasováno:
Pro: 13
Proti:0
Zdržel se: 0
Bod č. 12 - Různé
Zastupitelka Ing. Kabrhelová Iva – navrhuje snížit cenu za knihu Drnholec pro seniory.
Zastupitel Ing. Lambot Jan – nedoporučuje knihu prodávat za různé ceny.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – pro seniory se v minulosti nic neudělalo.
Místostarosta – různých cen za knihu by mohlo být zneužito.
Starosta – nynější snížení ceny pro seniory by bylo nespravedlivé vůči těm, kteří si knihu již zakoupili.
Zastupitelka Kabrhelová Iva – různá města mají různé výhody pro seniory.
Starosta – informoval, že knih bylo vydáno 800, prodalo se cca 160, navrhuje všem okolním knihovnám
poskytnout 1 publikaci zdarma, zastupitelé toto odsouhlasili.
Bod č. 13. – Diskuse
Zástupce Klubu seniorů Langeová Milena – vyslovila spokojenost s jednáním zastupitelstva, pozvala
starostu na akce Klubu seniorů.
Občan Mitischka Oldřich – vozovka na Husově ulici se ničí, jezdí zde těžká auta, doporučuje umístnit
značku 3, 5 t.

Starosta – takové omezení může omezit občany zde žijící a působící firmy.
Zastupitel Malík Jiří – s umístěním značky nesouhlasí, vidí problém v tom, že po kanalizačních přípojkách
nebylo dáno do původního stavu.
Občan Mitischka Oldřich – opravy vozovky by mohli provádět pracovníci Městyse Drnholec.
Zastupitel Jiří Malík – zásadně proti umístění značky.
Občan Mitischka Oldřich – podnikatelé mají většinou zadní vjezdy do objektů, pro je nepoužívají?
Zastupitel Ing. Lambot Jan - něco by se mělo udělat, zejména se stavem po přípojkách.
Starosta – všichni mají v rozhodnutí uvést do původního stavu.
Občan Mitischka Oldřich – na Stavební ulici, která je úzká jsou zbytečně udělané chodníky. Stojí na nich
auta a stejně se po nich nechodí.
Starosta – tato situace je téměř na všech ulicích, ale v této věci není jednoduché najít řešení.
Zastupitelka Seveldová Pavla – poukázala na problémy, které by umístěním dopravní značky na ul. Husové
mohly vzniknout.
Starosta – přislíbil, že na příští schůzi rady se tato bude situací na Husové ulici zabývat a pokusí se najít
nějaké řešení.
Bod č. 14 – Usnesení
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schvalováno za každým bodem programu a z tohoto důvodu jej již
nepředkládá.
Bod č. 15 – Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast, zastupitelům za práci v roce 2011 a u příležitosti blížících se
vánoc a Nového roku popřál všem hodně zdraví a spokojenosti a ukončil jednání.
V Drnholci 19. 12. 2011
Zápis vyhotoven dne 19 .12. 2011 Kaňkovskou Annou

Ivičič

Jan

Starosta městyse Drnholec
Ověřovatelé zápisu :
Bejdák Petr
…………………
Bejdák Karel
…………………

