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

ZÁPIS
ze 7. zasedání zastupitelstva Městyse Drnholec
konaného dne 23. 6. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Starosta městyse Drnholec p. Ivičič Jan zahájil 7. 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 byla vyhlášena místním rozhlasem a to nejméně
sedm dní před dnem konání zasedání.
 Konstatoval, že je přítomno 11 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 ze 7. zasedání zastupitelstva
městyse. Navrženi byli p. Ing. Kabrhelová Iva a p. Vermeš Pavel.
Usnesení č. 7/1
Zastupitelstvo městyse schvaluje za ověřovatele zápisu 7. zasedání zastupitelstva p. Ing. Ivu Kabrhelovou
a p. Pavla Vermeše.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta městyse Drnholec přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva městyse, který byl členy
zastupitelstva schválen.
Usnesení č.7/1-1
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. Závěrečný účet Městyse Drnholec za rok 2010
4. Rozpočtový výhled Městyse Drnholec na roky 2012 – 2013
5. Rozpočtové opatření městyse Drnholec č. 3/2011
6. Schválení smlouvy o zřízení věcných břemen s Telefónicou Czech Republic a. s.
7. Schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na odborné sociální poradenství
8. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
9. Schválení zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Drnholec
10. Rezignace RNDr. Kalandrové Jany na funkci místostarostky
11. Volba místostarosty městyse
12. Volba člena rady
13. Nakládání se stavebním odpadem
14. Odprodej majetku městyse
15. Schválení Veřejnoprávní smlouvy s Městysem Troskotovice
16. Schválení Smlouvy s E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 133/1
v k. ú. Drnholec
17. Schválení Smlouvy s E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 1892/1
18. Schválení žádosti o převod pozemků od ÚZSVVM

19. Různé
20. Diskuse
21. Usnesení
22. Závěr
Hlasováno:

Pro : 11

Proti : 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady
Místostarostka přednesla Zprávu o činnosti rady za období od 28. 4. 2011.
Starosta doplnil zprávu o financování kapličky na hřbitově.
Před hlasováním dal starosta možnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Žádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Usnesení č.7/2
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 – Závěrečný účet Městyse Drnholec za rok 2010
Starosta předložil zastupitelstvu materiál.
Starosta před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska. Žádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Usnesení č.7/3
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění a § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů schvaluje Závěrečný účet městyse Drnholec za rok 2010 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijat následující Nápravné opatření ke zjištěným
nedostatkům při přezkoumání hospodaření Městyse Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 4 – Rozpočtový výhled Městyse Drnholec na rok 2012 – 2013
Starosta předložil zastupitelstvu návrh.
Před hlasováním dal možnost občanům a zastupitelům vznést svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo
vzneseno.
Usnesení č. 7/4
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 roky 2012 – 2013.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 5 - Rozpočtové opatření Městyse Drnholec č. 3/2011
Starosta předložil zastupitelům návrh opatření a před hlasováním dal možnost zastupitelům i občanům
vznést svá stanoviska.
Zastupitel Ing. Kocman – proč je u Hasičů krácení 44 tis. Kč. Problematiku vysvětlila účetní p. Ligasová.
Usnesení č. 7/5
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Rozpočtové opatření Městyse Drnholec č. 3/2011 o celkových
příjmech 774. 900,- Kč, celkových výdajích ve výši 625. 500,- Kč a celkovém financování ve výši 149.
400,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 10
Proti: 1
Zdržel se: 0
Bod č. 6 – Schválení Smlouvy o zřízení věcných břemen s Telefónicou Czech Republic a. s.
Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh smlouvy. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se a
sdělit svá stanoviska občanům i zastupitelům. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Usnesení č. 7/6
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Smlouvu o zřízení věcných břemen uzavřenou mezi Městysem Drnholec, jako
povinným a Telefónicou Czech Republic a. s. Praha, jako oprávněným o zřízení věcného břemene pro
stavbu podzemního komunikačního vedení „ 16010-002258DIZP Z2 BREC Drnholec Husova 639“
k pozemku p. č. 1077/1 v k. ú. Drnholec za jednorázovou úplatu 800,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 7 – Schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na odborné soc. poradenství
Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy. Před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům
vyjádřit se a sdělit svá stanoviska.
Zastupitel Ing. Kocman – doporučuje činnost poradny řádně zveřejnit.
Usnesení č. 7/7
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. r) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na odborné sociální poradenství
v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy uzavřenou mezi Městem Mikulov, jako
příjemcem a Městysem Drnholec, jako poskytovatelem na příspěvek ve výši 8. 648,- Kč.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 8 – Schválení Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
Starosta předložil zastupitelstvu materiál. Před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům vyjádřit se
a sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 7/8
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu s § 63 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Mikulov a Městysem Drnholec
na dobu určitou do 31. 12. 2014.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 9 – Schválení Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav,
příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2011
Starosta předložil zastupitelstvu návrh Zřizovací listiny. Před hlasováním dal možnost zastupitelům i
občanům vyjádřit se a sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 7/9
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízené) v platném znění schvaluje Zřizovací listinu Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres
Břeclav, příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2011.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 10 – Rezignace RNDr. Jany Kalandrové na funkci místostarostky
Starosta seznámil zastupitelstvo s rezignací. Před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům vyjádřit
se a vznést svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 7/10
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu s § 99 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění bere na vědomí rezignaci RNDr. Jany Kalandrové na funkci místostarostky. Vzhledem k tomu,
že starosta a místostarosta jsou členy rady městyse přímo z titulu svých funkcí a nejsou zvlášť voleni
jako radní, touto rezignací RNDr. Kalandrové zaniká i mandát členky rady.
Bod č. 11 – Volba místostarosty městyse Drnholec
Starosta v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění

navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Ing. Bronislava Kocmana. Před hlasováním dal možnost
zastupitelům vznést své návrhy a občanům vyjádřit se a vznést svá stanoviska.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – je třeba, aby místostarosta hájil zájmy nejen hasičů, ale i občanů žijících na
Výsluní a seznámil se se situací.
Zastupitel Ing. Kocman – konstatoval, že situace je mu známa.
Usnesení č. 7/11
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění volí do funkce místostarosty p. Ing. Bronislava Kocmana.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 12 – Volba člena rady
Starosta předložil návrh, aby dalším členem rady byla zvolena RNDr. Jana Kalandrová. Před hlasováním
dal možnost občanům i zastupitelům vznést svá stanoviska a vyjádřit se.
Zastupitel Ing. Lambot – konstatoval, že v tomto vidí střet zájmů z důvodu, že rada je zřizovatelem
Základní školy a mateřské školy Drnholec.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – není to střet zájmu.
Ing. Lambot – přesto mi tato volba připadá nevhodná.
Usnesení č. 7/12
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění dalším členem rady volí p. RNDr. Janu Kalandrovou.
Hlasováno:
Pro: 9
Proti: 1
Zdržel se: 1
Bod č. 13 - Nakládání se stavebním odpadem
Tento bod byl zařazen do programu na základě návrh Občanského sdružení Výsluní. Starosta předložil
k vysvětlení situace materiál. Před hlasováním dal starosta možnost občanům i zastupitelům vyjádřit se a
vznést svá stanoviska.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – doporučuje, aby na takováto místa byly umístěny cedule – zákaz
skládkování pod pokutou např. 50 tis. Kč. Navrhovala pozemek oplotit.
Starosta konstatoval, že cizí pozemek nemůžeme oplocovat a stejně zřejmě nastane situace, kdy budeme
muset tuto černou skládku na vlastní náklady zlikvidovat.
Zastupitel Malík – jak se černá skládka odklidí, bude po problému.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – hala překladiště je v pořádku.
Zastupitel Malík – to není pravdou, z překladiště se šíří zápach.
Zastupitel Ing. Lambot – potvrdil, že hala zapáchá.
Starosta – to není možné, denně se odpad odváží.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová - konstatuje, že to možná zapáchají provozy Agra Měřín. Bylo řečeno, že
v překladišti je voda a až potom se tam zaváděla.
Starosta – voda pro pracovníky tam byla od počátku provozu.
Usnesení č. 7/13
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Bod č. 14 – Odprodej majetku městyse Drnholec
Starosta přednesl návrh kupních smluv. Před hlasováním dal možnost občanům i zastupitelům vyjádřit se
a vznést svá stanoviska.
Zastupitel Vermeš – byl se podívat na předmět prodeje p. Třískovi, je to tam úzké.
Zastupitel Malík – prodej ničemu nevadí.
Zastupitel Ing. Lambot – stavba Konečných je na hranici pozemku, ale i tak je tam dost místa.
Usnesení č. 7/14
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje:

- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Skřivánkovou Zdeňkou na pozemek p. č. 1166/2 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 a pozemek p. č. 1166/3 – ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú.
Drnholec v dohodnuté ceně 6. 720,- Kč a úhradu geometrického plánu 6. 600,- Kč. Záměr k odprodeji byl
na úřední desce a elektronické úřední desce vyvěšen 21. 4. 2011 a sňat 9. 5. 2011.
Hlasováno:
Pro: 10
Proti: 1
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Muchovou Hanou na pozemek p. č. 1077/23 –
ostatní plocha o výměře 171 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 13. 680,- Kč., úhrada geometrického
plánu ve výši 6. 000,- Kč byla již provedena. Záměr k odprodeji byl na úřední desce vyvěšen 9. 5. 2011 a
sňat 25. 5. 2011.
Hlasováno:
Pro: 10
Proti: 1
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Třískou Tomášem na pozemek p. č. 1892/10 –
ostatní plocha o výměře 77 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 6. 160,- Kč. Záměr k odprodeji
byl na úřední a elektronické úřední desce vyvěšen 20. 4. 2011 a sňat 6. 5. 2011.
Hlasováno:
Pro: 10
Proti: 1
Zdržel se: 0
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec a Bejdákem Františkem na pozemek p. č. 8858/1 –
orná půda o výměře 5690 m2 v k. ú. Drnholec v dohodnuté ceně 85. 350,- Kč. Záměr k odprodeji byl na
úřední desce a elektronické úřední desce vyvěšen 17. 5. 2011 a sňat 2. 6. 2011.
Hlasováno:
Pro: 10
Proti: 1
Zdržel se: 0
Bod č. 15 – Schválení Veřejnoprávní smlouvy s Městysem Troskotovice
Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy. Před hlasováním dal možnost zastupitelům i občanům
vyjádřit se nebo vznést svá stanoviska. Žádné vyjádření nebo stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 7/15
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu S § 63 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec, na straně jedné a
Městysem Troskotovice, na straně druhé o zabezpečení činnosti jednotky SDH pro Městys
Troskotovice za úplatu 26. 320,- Kč ročně.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 16 – Schválení Smlouvy s E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku
p. č. 133/1 v k. ú. Drnholec
Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy. Před hlasováním dal možnost zastupitelům i občanům
vznést svá stanoviska. Žádné vyjádření nebo stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 7/16
Zastupitelstvo Městyse Drnholec v souladu s § 85 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 pro stavbu“
SB-4710-015 Drnholec, kab. příp. NN Šebesta H.“ v k. ú. Drnholec na pozemku p. č. 133/1 za
jednorázovou úplatu 1. 000,- Kč + 20 % DPH.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 17 – Schválení Smlouvy s E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku
p. č. 1892/1
Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy. Před hlasováním dal možnost zastupitelům i občanům
vznést svá stanoviska. Žádné vyjádření ani stanovisko nebylo sděleno.
Usnesení č. 7/17
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 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 pro stavbu „
SB-4710-016 Drnholec, kab. příp. NN, Procházka Bl.“ v k. ú. Drnholec na pozemku p. č. 1892/1 za
jednorázovou úplatu 1. 000,- Kč + 20 % DPH.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 18 – Schválení žádosti o převod pozemků od ÚZSVVM
Starosta předložil návrh. Před hlasováním dal možnost zastupitelům i občanům vznést svá stanoviska.
Žádné vyjádření ani stanovisko nebylo sděleno.
Usnesení č. 7/18
Zastupitelstvo městyse Drnholec v souladu s § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
znění schvaluje požádat ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené
pracoviště Břeclav o převod pozemku p. č. 534/1, p. č. 534/11 a p. č. 2/7 v k. ú. Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 19 – Různé
Zastupitel Malík Jiří – hlasoval proti rozpočtovému opatření. Pokud nejsou peníze, nemusela by se dělat
zeleň.
Starosta - 1,7 mil. Kč revolvingového úvěru do konce roku vyrovnáme, ubývá finančních prostředků
v dotačních programech, bylo by škoda nevyužít je v maximální míře.
Zastupitel Malík – hovořilo se zde, že v roce 2015 se bude připravovat nový územní plán, nemělo by se
opomenout zde zakotvit stavbu hasičského zázemí u hřiště „Starátko“.
Zastupitel Ing. Lambot – doporučuje, aby se ohledně zápachu z překladiště jednalo s vedením STKO.
Starosta - prověří situaci a popř. projedná s ředitelem STKO Mikulov.
Zastupitelka Ing. Kabrhelová – navrhuje směnit pozemek - vlastník Ing. Gerža, kde se nachází černá
skládka, za pozemek z majetku obce. Navrhuje vysadit zde stromy, které zápach zachytí.
Zastupitel Ing. Lambot – toto je řešení do budoucna.
Občan Zůbek Zdeněk – vznesl dotaz, kdo je ochoten jej vyslechnout.
Zastupitel Ing. Lambot – projevil ochotu, po p. Zůbkovi však žádal sepsat co po něm chce a předložit třeba
do rady.
Občan Zůbek – v minulosti se jeho problémy neřešily.
Zastupitelka Hanáková – minulost nechte být, zabývejme se přítomností .
Občan Zůbek – přislíbil, že sepíše, co po obci chce a uvedl, že se mu jedná o to, aby obec pěkně vypadala.
Bod č. 20 – Diskuse
Další diskuse nebyla.
Bod č. 21 – Usnesení
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schvalováno za každým bodem programu a z tohoto důvodu jej již
nepředkládá.
Bod č. 22 – Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.
V Drnholci 30. 6. 2011
Zápis vyhotoven dne 30. 6. 2011 Kaňkovskou Annou

Ivičič

Jan

Starosta městyse Drnholec
Ověřovatelé zápisu :
Ing. Kabrhelová Iva ................................
Vermeš Pavel
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