Městys Drásov
Zastupitelstvo městyse Drásov

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov,
konaného dne 13.12.2021, od 18:00 hodin

Místo konání: zasedací místnost v v budově Úřadu městyse Drásov, Drásov 61, Drásov
Přítomni:
10 členů - zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné
Bc. Martin Dvořák
Mgr. Martina Bočková
Mgr. Martina Havlátová
doc. Ing. Jana Kolářová Ph.D.
Jiří Krejsa
Mgr. Petr Lidman
MUDr. Jaroslav Malášek
Ing. Jaroslav Podal
Radek Sítař
Zdeněk Sítař
Omluveni:

5 členů
Ing. Eva Bilanová
Miroslav Beneš
doc. Ing. Radim Kolář Ph.D.
Ing. Lukáš Raichl
Mgr. Bc. Martina Špačková

Navržený program jednání
1. Koupě pozemků lokalita K Lesu
2. Kupní smlouva veřejné osvětlení lokalita K Lesu
3. Koupě pozemku p.č. 2583/7 lokalita Trávnické
4. Kupní smlouva komunikace C+D lokalita Trávnické
5. Kupní smlouva veřejné osvětlení úsek C lokalita Trávnické
6. Bezúplatný převod pozemků JMK p.č. 966/2, 966/3 k.ú. Drásov do vlastnictví městyse
Drásov
7. Bezúplatný převod pozemků p.č. 232/3 k.ú. Drásov do vlastnictví JmK
8. Obecně závazná vyhláška městyse Drásov č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
9. Členský příspěvek SVaK Tišnovsko na rok 2022
10. Příspěvek na financování systému IDS JmK na rok 2022
11. Rozpočtové opatření č. 4 roku 2021
12. Rozpočtové provizorium na rok 2022
13. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku projekt Cyklostezka Čebín-Drásov
14. Mimořádná odměna dle § 76 odst. 1 zákona o obcích
15. Různé
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Předsedající Mgr. Bočková navrhla doplnění programu jednání o mimořádné body:
Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Poskytnutí půjčky Drásovské servisní s.r.o.

1. Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Zasedání Zastupitelstva městyse Drásov zahájila v 18:00 hodin a řídila starostka městyse Mgr. Martina
Bočková. Oznámila přítomným řádné svolání a oznámení 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 10 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů), takže Zastupitelstvo městyse Drásov je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatelkou zápisu paní Ivu Štěpánkovou.
Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Radka Sítaře a pana Bc. Martina Dvořáka.
Předsedající vyzvala zastupitele ke schválení navrženého programu jednání rozšířeného o mimořádné
body, případně k jeho doplnění nebo dalším připomínkám či návrhům. Nebyly vzneseny požadavky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje upravený program jednání.
Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato

Schválený program jednání
1. Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Koupě pozemků lokalita K Lesu
3. Kupní smlouva veřejné osvětlení lokalita K Lesu
4. Koupě pozemku p.č. 2583/7 lokalita Trávnické
5. Kupní smlouva komunikace C+D lokalita Trávnické
6. Kupní smlouva veřejné osvětlení úsek C lokalita Trávnické
7. Bezúplatný převod pozemků JMK p.č. 966/2, 966/3 k.ú. Drásov do vlastnictví městyse
Drásov
8. Bezúplatný převod pozemků p.č. 232/3 k.ú. Drásov do vlastnictví JmK
9. Obecně závazná vyhláška městyse Drásov č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
10. Členský příspěvek SVaK Tišnovsko na rok 2022
11. Příspěvek na financování systému IDS JmK na rok 2022
12. Rozpočtové opatření č. 4 roku 2021
13. Rozpočtové provizorium na rok 2022
14. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku projekt Cyklostezka Čebín-Drásov
15. Mimořádná odměna dle § 76 odst. 1 zákona o obcích
16. Poskytnutí půjčky Drásovské servisní s.r.o.
17. Různé

2. Koupě pozemků lokalita K Lesu
Městysi Drásov byl majiteli pozemků lokality K Lesu předložen návrh k prodeji pozemků ve veřejném
prostranství této lokality. Soupis pozemků níže, na pozemcích p.č. 2596/18, 2596/30, 2596/93 se
nachází zkolaudovaná účelová komunikace, kterou městys Drásov také nabývá do majetku a správy.
Vlastník pozemků je Ing. Petr Nováček. Kupní cena byla stranami smlouvy stanovena na 1000,- Kč.
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Soupis pozemků k.ú. Drásov
2596/18, 1183 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
2596/30, 225 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
2596/93, 3 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
2596/50, 2 m2, ostatní plocha, jiná plocha
2596/49, 1 m2, orná půda
2596/89, 192 m2, ostatní plocha, jiná plocha
2596/90, 662 m2, ostatní plocha, jiná plocha
2596/91, 11 m2, ostatní plocha, jiná plocha
2596/92, 128 m2, ostatní plocha, jiná plocha
2596/94, 44 m2, ostatní plocha, jiná plocha
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje koupi pozemků p.č. 2596/18, 2596/30, 2596/49, 2596/50,
2596/89, 2596/90, 2596/91, 2596/92, 2596/93, 2596/94 vše k.ú. Drásov za celkovou cenu 1000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato

3. Kupní smlouva veřejné osvětlení lokalita K Lesu
Městysi Drásov byl předložen návrh na uzavření kupní smlouvy o úplatném převzetí veřejného
osvětlení od vlastníka Ing. Petra Nováčka. Veřejné osvětlení v počtu 6 ks svítidel na pozinkovaných
stožárech je připojeno na rozvod VO městyse Drásov z betonového sloupu u RD 533. Kupní cena je
navržena na částku 1 000,- Kč.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření kupní smlouvy s Ing. Petrem Nováčkem o
převodu veřejného osvětlení v lokalitě K Lesu do majetku městyse Drásov za částku 1 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato

4. Koupě pozemku p.č. 2583/7 lokalita Trávnické
Městysi Drásov byl majiteli pozemku p.č. 2583/7 k.ú. Drásov předložen návrh na prodej této parcely o
výměře 2 666 m2 orná půda. Pozemek se nachází v lokalitě Trávnické, dle územního plánu se jedná o
veřejnou zeleň. Vlastník pozemku jsou MVDr. Dušan Novotný a Ing. Petr Hudec. Kupní cena byla
stranami smlouvy stanovena na 1000,- Kč.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje koupi pozemku p.č. 2583/7 o výměře 2 666 m2, za celkovou
částku 1 000,- Kč.
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Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Kupní smlouva komunikace C+D lokalita Trávnické
Městysi Drásov byl předložen návrh na uzavření kupní smlouvy o úplatném převzetí dvou úseků
komunikace v lokalitě Trávnické od spol. ANICOM TRADE a.s. Dle smlouvy se jedná o komunikaci
„C“ (Trávnické I) a komunikaci „D“ (severní část navazující na cestu k myslivecké chatě). Kupní cena
je navržena na částku 1 000,- Kč.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Mgr. Lidman, Mgr. Bočková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností ANICOM TRADE
a.s. o převodu komunikace v úseku C, D do majetku městyse Drásov za celkovou částku 1 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato

6. Kupní smlouva veřejné osvětlení úsek C lokalita Trávnické
Městysi Drásov byl předložen návrh na uzavření kupní smlouvy o úplatném převzetí veřejného
osvětlení od spol. ANICOM TRADE a.s. Veřejné osvětlení v počtu 13 ks svítidel na pozinkovaných
stožárech u komunikace „C“ (Trávnické I) v lokalitě Trávnické. Kupní cena je navržena na částku
1 000,- Kč.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností ANICOM TRADE
a.s. o převodu veřejného osvětlení v úseku komunikace „C“ do majetku městyse Drásov za částku
1 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato

7. Bezúplatný převod pozemků JMK p.č. 966/2, 966/3 k.ú. Drásov do vlastnictví městyse
Drásov
Městysi Drásov byl majiteli pozemku p.č. 966 k.ú. Drásov předložen návrh na bezúplatný převod části
ploch mimo silniční těleso této parcely. Dle GP č. 1325-60/2021 je z pozemku p.č. 966 oddělen
pozemek p.č. 966/2 o výměře 564 m2 a 966/3 o výměře 437 m2 vše ostatní plocha - silnice. Pozemky
se nacházejí za silničním obrubníkem, jedná se o veřejné prostranství: zelený pás vedle silnice a
chodník na ul. Tišnovská.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje bezúplatný převod pozemku z majetku JmK do majetku
městyse Drásov dle GP č. 1325-60/2021 a to p.č. 966/2 k.ú. Drásov o výměře 564 m2 a 966/3 k.ú.
Drásov o výměře 437 m2 vše ostatní plocha – silnice.
Usnesení č. 7 bylo přijato

8. Bezúplatný převod pozemků p.č. 232/3 k.ú. Drásov do vlastnictví JmK
Pro zachování reciprocity a převodu pozemků z vlastnictví Jihomoravského kraje (JmK) do majetku
městyse Drásov (veřejné prostranství ulice Tišnovská), je předkládán zastupitelstvu městyse Drásov
návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 232/3 k.ú. Drásov o výměře 499 m2 ostatní plocha - silnice z
majetku městyse Drásov do majetku JmK. Na celém pozemku se nachází asfaltová komunikace ve
správě JmK.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 232/3 k.ú. Drásov ostatní
plocha - silnice o výměře 499 m2 z majetku městyse Drásov do majetku JmK.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato

9. Obecně závazná vyhláška městyse Drásov č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládána ke schválení Obecně závazná vyhláška městyse Drásov
č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili doc. Ing. Kolářová Ph.D., Mgr. Havlátová, Ing.
Podal, Mgr. Bočková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Drásov č. 3/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato

10. Členský příspěvek SVaK Tišnovsko na rok 2022
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán ke schválení členský příspěvek na činnost SVaK
Tišnovsko na rok 2022.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Předala slovo Ing. Podalovi, který poskytl bližší informace.
Ing. Podal předal slovo předsedající Mgr. Bočkové.
Mgr. Bočková otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Mgr. Bočková, Ing. Podal, Mgr. Lidman.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje členský příspěvek na činnost SVaK Tišnovsko na rok 2022
ve výši 140 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato

11. Příspěvek na financování systému IDS JmK na rok 2022
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JmK na rok 2022.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS
JmK na rok 2022 ve výši 200 200,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo přijato

12. Rozpočtové opatření č. 4 roku 2021
Rozpočtové opatření č. 4 roku 2021 bylo schváleno Radou městyse Drásov 13.10.2021 usnesením č.
7.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021.
Usnesení č. 12 bylo přijato

13. Rozpočtové provizorium na rok 2022
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Předala slovo Ing. Podalovi, který poskytl bližší informace.
Ing. Podal předal slovo předsedající Mgr. Bočkové.
Mgr. Bočková otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2022 s platností od
1.1.2022. V rámci rozpočtového provizoria budou především hrazeny výdaje spojené s provozem
obce a chodem obecního úřadu, dále plnění vyplývající z již uzavřených smluv a pracovněprávních
vztahů. Výdaje související s již zahájenými investičními akcemi a dotacemi. Výdaje na řešení
výjimečných a krizových situací. Dále budou provedeny vratky nevyčerpaných dotací v rámci
finančního vypořádání. Ostatní výdaje za jednotlivé měsíce roku 2022 nepřesáhnou jednu
dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok a to do termínu schválení
řádného rozpočtu městyse na rok 2022.
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Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13 bylo přijato

14. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku projekt Cyklostezka Čebín-Drásov
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na projekt
„Cyklostezka Čebín-Drásov“. Příspěvek bude poskytnut DSO Mikroregion Čebínka.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na projekt
„Cyklostezka Čebín-Drásov“ mezi Městysem Drásov a DSO Mikroregion Čebínka. Zastupitelstvo
městyse Drásov schvaluje příspěvek ve výši 1 000 000,- Kč.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14 bylo přijato
Mgr. Bočková předala slovo panu Zdeňku Sítařovi.

15. Mimořádná odměna dle § 76 odst. 1 zákona o obcích
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán ke schválení návrh na udělení mimořádné finanční
odměny uvolněnému členu Zastupitelstva městyse Drásov Mgr. Martině Bočkové dle § 76 zákona o
obcích za splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů obce v roce 2021.
Materiál uvedl pan Zdeněk Sítař. Otevřel rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Mgr. Bočková, pan Zdeněk Sítař, pan Krejsa, Ing.
Podal, MUDr. Malášek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov uděluje dle § 76 odst. 1 zákona o obcích mimořádnou odměnu ve výši
1,5 násobku měsíční odměny za splnění mimořádných a zvláště významných úkolu obce starostce
obce Mgr. Martině Bočkové a to za:
- Organizační zajištění výstavby kulturního areálu městyse Drásov, včetně získání mimořádných
finančních zdrojů na jeho realizaci.
- Kompletní organizační zajištění letního festivalu Drásovké kulturní léto 2021, zajištění programu,
občerstvení, technického zařízení, plnění úkolů hlavního pořadatele na místě a řízení prodeje
občerstvení.
- Organizační řízení dotovaného projektu Kompostéry pro městyse Drásov, osobní předání 300 ks
kompostérů drásovským domácnostem včetně uzavření příslušných smluv a provedení informační
kampaně.
- Organizační zabezpečení dotovaného projektu Nádoby na tříděný odpad pro městys Drásov
v hodnotě 2 250 000,- Kč, osobní předání nádob do 630-ti drásovských domácností, včetně
uzavření smluv a provedení opakované informační kampaně.
Tyto mimořádné úkoly Zastupitelstvo městyse pokládá za významný přínos v oblasti úspor rozpočtu
městyse Drásov, v oblasti kulturně společenské a v oblasti nakládání s odpady v obci.
Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel se 0
Usnesení č. 15 bylo přijato
Pan Zdeněk Sítař předal slovo předsedající Mgr. Bočkové.
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16. Poskytnutí půjčky Drásovské servisní s.r.o.
V rámci rozpočtu městyse Drásov na rok 2021 byl schválen nákup majetkových podílů v Drásovské
servisní s.r.o. ve výši 4 000 000,- Kč. Po konzultaci s odborníky byl finanční vklad do Drásovské
servisní překlasifikován z nákupu majetkových podílů na půjčku a byla snížena částka půjčky ze
4 000 000,- Kč na 1 400 000,- Kč. Finanční prostředky byly převedeny Drásovské servisní s.r.o. na
základě smlouvy o půjčce ze dne 14.7.2021 na částku 500 000,- Kč za účelem úhrady vrtných prací,
smlouvy o půjčce ze dne 14.7.2021 na částku 500 000,- Kč za účelem nákupu žacího stroje a
smlouvy o půjčce ze dne 25.11.2021 na částku 400 000,- Kč za účelem nákupu ramenové sekačky na
LIEBHERR. Tyto smlouvy schválila Rada městyse Drásov na svých zasedáních.
Mgr. Bočková otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov bere na vědomí poskytnutí půjčky Drásovské servisní s.r.o. ve výši
1 400 000,- Kč na základě smluv o půjčce ze dne 14.7.2021 na částku 500 000,- Kč za účelem
úhrady vrtných prací, ze dne 14.7.2021 na částku 500 000,- Kč za účelem nákupu žacího stroje a ze
dne 25.11.2021 na částku 400 000,- Kč za účelem nákupu ramenové sekačky na LIEBHERR.
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené smlouvy a s postupem Rady městyse Drásov vyjadřuje
souhlas. Převod finančních prostředků byl původně schválen Zastupitelstvem městyse Drásov
v rámci rozpočtu jako nákup majetkových podílů v částce 4 000 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 16 bylo přijato

17. Různé
Mgr. Martina Bočková - výkopové práce na výstavbě cyklostezky v úseku u fy Mikrop Čebín a.s. jsou
dočasně pozastaveny z důvodu výskytu ložiska úniku ropné látky - těžkého topného oleje a zjištěné
kontaminace pozemků, info k průběhu jednání s kompetentními orgány v souvislosti s řešením
provedení a financování ekologické likvidace
V diskusi vystoupili Ing. Podal, Mgr. Bočková, Mgr. Lidman, Bc. Dvořák, pan Zdeněk Sítař.
Ing. Podal - v rámci uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městysem Drásov a TJ Sokol Drásov bude
jednáno o výši nájmu za užívání prostor sokolovny, které byly dosud užívány bez nároku na úhradu
(pouze úhrada režijních nákladů - energie) na všechny akce, kterých je pořadatelem městys Drásov,
ZŠ a MŠ TGM Drásov, drásovské spolky, drásovské kluby a organizace za účelem pořádání akcí pro
veřejnost či pro výkon své spolkové a klubové činnosti
Mgr. Bočková - o této problematice bude jednáno
Ing. Podal - ze strany TJ Sokol Drásov nedodržen závazek v rámci Smlouvy o zřízení věcného
břemene (služebnosti užívacího práva) mezi TJ Sokol Drásov a Městysem Drásov
Mgr. Bočková - bude řešeno dodatkem ke Smlouvě o spolupráci, která upravuje podmínky využití
budovy Sokolovny Drásov pro městys Drásov, ZŠ a MŠ TGM Drásov, drásovské spolky a organizace
V diskusi vystoupili Mgr. Bočková, Ing. Podal, pan Krejsa, Bc. Dvořák.
Mgr. Martina Bočková - pro potřeby městyse Drásov byl pořízen služební osobní automobil
V diskusi vystoupili Ing. Podal, Mgr. Bočková.
Starostka městyse Mgr. Martina Bočková poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání
Zastupitelstva městyse Drásov v 19:30 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:

…………………………………….
Bc. Martin Dvořák
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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