Městys Drásov
Zastupitelstvo městyse Drásov

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov,
konaného dne 29.6.2020, od 18:00 hodin.

Místo konání: zasedací místnost v budově Úřadu městyse Drásov, Drásov 61, Drásov
Přítomni:
14 členů (dle prezenční listiny příloha 1)
Omluveni:
1 člen (dle prezenční listiny příloha 1)

Navržený program jednání
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
OZV č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 4/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dobrých mravů a
bezpečnosti, k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí a veřejné zeleně
E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
"Drásov,sm.NNk,Podal,pč.757/3"
Schválení zařazení území městyse Drásov do územní působnosti Místní akční skupiny Brána
Brněnska
Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
Smlouva o příspěvku a zajištění dotačních řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb
v síti ORP Tišnov pro rok 2020
Municipální investiční úvěr u KB - změna výše úvěru (na vědomí)
Dotazy, podněty, připomínky

Předsedající Mgr. Bočková navrhla doplnění programu jednání o mimořádný bod:
Zařazení investičního záměru „Rekonstrukce a modernizace prostor ZŠ T.G.M. Drásov, č.p.
167“ do Strategického rámce MAP Tišnovsko

1. Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Zasedání Zastupitelstva městyse zahájila v 18:00 hodin a řídila starostka městyse Drásov Mgr. Martina
Bočková. Oznámila přítomným řádné svolání a vyhlášení zasedání Zastupitelstva městyse způsobem
v místě obvyklým. Materiály pro jednání zastupitelstva byly rozeslány v elektronické podobě.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 14 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů), takže Zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatelkou zápisu paní Ivu Štěpánkovou.
Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Zdeňka Sítaře a pana Radka Sítaře.
Předsedající vyzvala zastupitele ke schválení navrženého programu jednání rozšířeného o mimořádný
bod, případně k jeho doplnění nebo dalším připomínkám či návrhům. Nebyly vzneseny požadavky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje upravený program jednání.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato

Schválený program jednání
1.
2.

Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
OZV č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3. OZV č. 4/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dobrých mravů a
bezpečnosti, k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí a veřejné zeleně
4. E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
"Drásov,sm.NNk,Podal,pč.757/3"
5. Schválení zařazení území městyse Drásov do územní působnosti Místní akční skupiny Brána
Brněnska
6. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
7. Smlouva o příspěvku a zajištění dotačních řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb
v síti ORP Tišnov pro rok 2020
8. Municipální investiční úvěr u KB - změna výše úvěru (na vědomí)
9. Zařazení investičního záměru „Rekonstrukce a modernizace prostor ZŠ T.G.M. Drásov, č.p.
167“ do Strategického rámce MAP Tišnovsko
10. Dotazy, podněty, připomínky

2.
OZV č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládána ke schválení nová obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato

3. OZV č. 4/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dobrých mravů a
bezpečnosti, k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí a veřejné zeleně
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládána ke schválení nová OZV městyse Drásov č. 4/2020
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dobrých mravů a bezpečnosti, k zajištění
udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně.
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Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili pan Dvořák, Mgr. Bočková, Mgr. Špačková, Ing.
Podal, MUDr. Malášek, Mgr. Lidman, pan Beneš, doc. Ing. Kolář.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, dobrých mravů a bezpečnosti, k zajištění udržování čistoty
veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Předsedající starostka Mgr. Martina Bočková předala slovo místostarostovi Ing. Jaroslavu Podalovi.

4. E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
"Drásov,sm.NNk,Podal,pč.757/3"
Městysi Drásov byl společností E.ON Distribuce, a.s. předložen návrh na uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc. č. 755/2, 757/2, 916/14, 916/36, 916/35,
917/1 v k. ú. Drásov v majetku městyse Drásov z důvodu uložení zemního vedení NN. Připojení
nového odběrného místa NN je navrženo v lokalitě Nivky na Stráži.
Materiál uvedl Ing. Jaroslav Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Mgr. Lidman, Ing. Podal, Mgr. Bočková.
Ústně podal prohlášení o svém poměru k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání
věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem dle
zákona o střetu zájmů Ing. Podal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni k pozemku p.č. 755/2, 757/2, 916/14, 916/36, 916/35, 917/1 v k.ú. Drásov
v majetku městyse Drásov v rámci stavby „Drásov,sm.NNk,Podal,pč.757/3“ v celkové výši 6 975,- Kč
bez DPH.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4.1 bylo přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku
p.č. 755/2, 757/2, 916/14, 916/36, 916/35, 917/1 v k. ú. Drásov po realizaci stavby za podmínek
uvedených ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4.2 bylo přijato
Místostarosta Ing. Jaroslav Podal předal slovo předsedající starostce Mgr. Martině Bočkové.

5. Schválení zařazení území městyse Drásov do územní působnosti Místní akční skupiny Brána
Brněnska
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládáno ke schválení zařazení území městyse Drásov do území
působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., IČ: 22712372 na programové období 20212027. Území městyse Drásov je součástí území MAS Brána Brněnska od roku 2012.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
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K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Ing. Podal, Mgr. Lidman, Mgr. Bočková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov rozhoduje o zařazení území městyse Drásov do územní působnosti
Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., IČ: 22712372 na programové období 2021-2027.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato
Předsedající starostka Mgr. Martina Bočková předala slovo místostarostovi Ing. Jaroslavu Podalovi.

6. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
Závěrečný účet městyse Drásov byl zveřejněn na úřední desce městyse Drásov a elektronické úřední
desce městyse Drásov v termínu od 13.06.2020 do projednávání 29.6.2020.
Příloha: Návrh závěrečného účtu městyse Drásov za rok 2019
Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů má obec povinnost schvalování
roční účetní závěrky zastupitelstvem obce. K projednávání Zastupitelstvu městyse jsou předloženy
tyto doklady:
Přílohy:
Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2019
Výkaz Příloha sestavený k 31.12.2019
Materiál uvedl Ing. Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Mgr. Lidman, Mgr. Bočková, Ing. Podal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje podle § 17, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet obce za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením městyse s výhradou a současně přijímá systémová a nápravná opatření ke zjištěným
nedostatkům při přezkumu hospodaření městyse.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6.1 bylo přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje účetní závěrku městyse Drásov za účetní období 2019
sestavenou ke dni 31.12.2019.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6.2 bylo přijato
Místostarosta Ing. Jaroslav Podal předal slovo předsedající starostce Mgr. Martině Bočkové.

7. Smlouva o příspěvku a zajištění dotačních řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb
v síti ORP Tišnov pro rok 2020
Jako v předchozích letech, byla městysi Drásov předložena žádost o poskytnutí příspěvku na zajištění
dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov v roce 2019.
V minulých letech schválilo zastupitelstvo pevnou částku v rámci projevu solidarity ve výši 10 000,Kč.
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Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili pan Sítař Zdeněk, pan Dvořák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje finanční příspěvek na sociální služby ORP Tišnov pro rok
2020 ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato

8. Municipální investiční úvěr u KB - změna výše úvěru (na vědomí)
Na jednání Zastupitelstva městyse Drásov dne 1.6.2020 bylo schváleno uzavření smlouvy o
investičním úvěru s Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07 ve
výši 4 378 059,- Kč na refinancování a financování investičních akcí městyse Drásov - Pořízení
požární cisterny pro JSDH Drásov a Revitalizace prostranství před ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Drásov.
Z důvodu poskytnutí finančního příspěvku z JmK na Pořízení požární cisterny pro JSDH Drásov, byla
výše municipálního investičního úvěru ze strany Komerční banky,a.s. o tuto částku ponížena.
Požadovaný úvěr nebude již chápán jako překlenovací s možností bezúplatného předčasného splacení.
Nově bude chápán jako dlouhodobý investiční úvěr s možností mimořádných splátek popř. i celého
doplacení úvěru bez sankcí a poplatků.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Ing. Podal, Mgr. Bočková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov bere na vědomí změnu výše Dlouhodobého investičního úvěru,
s možností mimořádných splátek, popř. i doplacení celého zůstatku úvěru bez sankcí a poplatků, se
splatností nejpozději do 20.12.2030, poskytnutého Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, ve výši 3 113 000,- Kč, na refinancování a financování
investičních akcí městyse Drásov - Pořízení požární cisterny pro JSDH Drásov a Revitalizace
prostranství před ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Drásov.
Usnesení č. 8 bylo přijato

9. Rekonstrukce a modernizace prostor ZŠ T.G.M. Drásov, č.p. 167 do Strategického rámce
MAP Tišnovsko
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládáno ke schválení zařazení investičního záměru
„Rekonstukce a modernizace prostor ZŠ T.G.M. Drásov, č.p. 167 do Strategického rámce Místního
akčního plánu vzdělávání Tišnovska.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje zařazení investičního záměru „Rekonstrukce a
modernizace prostor ZŠ T.G.M. Drásov, č.p. 167“ do Strategického rámce MAP Tišnovsko.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato
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10. Dotazy, podněty, připomínky
doc. Ing. Kolář Ph.D. - dotaz zda je ze strany vedení městyse sledována situace a průběh návrhu
aktualizace č. 1 ZÚR JmK a Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace č. 1 ZÚR JmK na udržitelný
rozvoj území
Mgr. Bočková - záležitost dlouhodobého rázu, městys Drásov podal k dané problematice písemné
stanovisko, na kterém trvá
Na téma vystoupili Mgr. Bočková, doc. Ing. Kolář Ph.D., Ing. Podal, pan Beneš, MUDr. Malášek,
Mgr. Lidman.
pan Sítař R. - pozval přítomné na hasičské odpoledne 4.7.2020 v areálu fotbalového hřiště, slavnostní
předání nového zásahového vozu
Mgr. Bočková - pozvala přítomné na slavnostní otevření nové fontány na náměstí 1.7.2020
doc. Ing. Kolářová Ph.D. - dotaz termín realizace opravy mostu „U potoka“
Mgr. Bočková - jedná se o investiční akci SÚS JmK, termín realizace akce není znám
Na téma vystoupili Ing. Podal, Mgr. Bočková, doc. Ing. Kolářová Ph.D.

Starostka městyse Mgr. Martina Bočková poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání
Zastupitelstva městyse Drásov v 19:40 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání dle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….
Zdeněk Sítař
člen zastupitelstva městyse Drásov

dne …...………………

……………….…………………….
Radek Sítař
člen zastupitelstva městyse Drásov

dne .…………………..

Starostka:

...……………………………………
Mgr. Martina Bočková
starostka městyse Drásov

dne .….……………….

Zapisovatel:

…………………………………….
Iva Štěpánková

dne .….……………..

Razítko obce:

Vyvěšeno: dne …………………
Sňato:

dne …………………
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