Městys Drásov
Zastupitelstvo městyse Drásov

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov,
konaného dne 15.3.2021, od 18:00 hodin.

Místo konání: zasedací místnost v budově Úřadu městyse Drásov, Drásov 61, Drásov
Přítomni:
10 členů - zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné
Mgr. Martina Bočková
Jiří Krejsa
MUDr. Jaroslav Malášek
Ing. Lukáš Raichl
Zdeněk Sítař
Miroslav Beneš
Ing. Eva Bilanová
Bc. Martin Dvořák
Mgr. Martina Havlátová
Mgr. Petr Lidman
Omluveni:
2 členové
Radek Sítař
Mgr. Bc. Martina Špačková
Navržený program jednání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Schválení rozpočtu městyse Drásov na rok 2021
Nákup vlastnického podílu k pozemku p.č. 1887 v k. ú. Drásov
Schválení dotací drásovským spolkům
Změna způsobu úhrady stravného z rozpočtu městyse Drásov
Předání majetku - Nástavba ZŠ Drásov č.e. 32 do užívání Základní škola a Mateřská
škola T.G. Masaryka Drásov,příspěvková organizace
Plná moc k zastupování městyse v dražebních úkonech
Rozpočtové opatření č. 5 na vědomí
Různé, dotazy, podněty, připomínky

Předsedající Mgr. Bočková navrhla doplnění programu jednání o mimořádný bod:
Schválení podání žádosti o dotaci z MF ČR - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí

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.
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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 Martina Dvořáka a pana Zdeňka 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.
V 18:02 se dostavili zastupitelé doc. Ing. Radim Kolář Ph.D., doc. Ing. Jana Kolářová Ph.D., je
přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje upravený program jednání.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato

Schválený program jednání
Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Schválení rozpočtu městyse Drásov na rok 2021
Nákup vlastnického podílu k pozemku p.č. 1887 v k. ú. Drásov
Schválení dotací drásovským spolkům
Změna způsobu úhrady stravného z rozpočtu městyse Drásov
Předání majetku - Nástavba ZŠ Drásov č.e. 32 do užívání Základní škola a Mateřská škola
T.G. Masaryka Drásov,příspěvková organizace
7. Plná moc k zastupování městyse v dražebních úkonech
8. Rozpočtové opatření č. 5 na vědomí
9. Schválení podání žádosti o dotaci z MF ČR - Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství na stavební úpravy v budově ZŠ TGM Drásov
10. Různé, dotazy, podněty, připomínky

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Schválení rozpočtu městyse Drásov na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce městyse Drásov dne 26.2.2021. Lhůta pro
podání písemných připomínek k návrhu rozpočtu byla stanovena v termínu 26.2.2021-11.3.2021,
dosud nebyly vzneseny písemné připomínky.
V 18:03 se dostavil zastupitel Ing. Jaroslav Podal, je přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili pan Krejsa, Mgr. Bočková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje rozpočet městyse Drásov na rok 2021 dle návrhu rozpočtu
městyse na rok 2021 zveřejněného dne 26.2.2021. Jako závazný ukazatel schvaluje paragrafy a
položky uvedené ve schváleném rozpočtu městyse Drásov na rok 2021.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 2.1 bylo přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov pověřuje Radu městyse Drásov k provádění rozpočtových opatření
v celém rozsahu bez omezení s tím, že rozpočtová opatření budou předložena na vědomí vždy na
nejbližším jednání Zastupitelstva městyse Drásov.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2.2 bylo přijato

3. Nákup vlastnického podílu k pozemku p.č. 1887 v k. ú. Drásov
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán návrh nákupu vlastnického podílu - ideální ½ pozemku
p.č. 1887 v k.ú Drásov - vlastnické právo Ing. František Honzírek, Ing. Ivo Spálený. Pozemek se
nachází v centru obce, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití dle ÚP - sportoviště rekreační
plocha. Jeden z majitelů - Ing. František Honzírek má zájem svůj vlastnický podíl obci odprodat za
dohodnutou cenu ve výši 170,- Kč/m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o strategický pozemek
s možností širokého využití zejména pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí a dle
metodického pokynu MV ČR odboru veřejné správy dozoru a kontroly nejsou obce žádným způsobem
omezeny v tom, aby do svého vlastnictví nabývaly spoluvlastnické podíly a části nemovitostí,
doporučuje Rada městyse Drásov Zastupitelstvu městyse Drásov nákup vlastnického podílu schválit.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku s Ing. Františkem Honzírkem, trvale bytem Malostranská 2a,
Brno, na nákup vlastnického práva ideální ½ pozemku parc. č. 1887, k. ú. Drásov za cenu ve výši
241 910,- Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato

4. Schválení dotací drásovským spolkům
Na základě předložených žádostí drásovských spolků je Zastupitelstvu městyse Drásov předkládán ke
schválení návrh na uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací za účelem
pokrytí provozních nákladů spojených s činností žadatelů. Požadované částky: VS Drásov 140 000,Kč (stejná částka jako vloni), SK Drásov 135 000,- Kč (stejná částka jako vloni), TJJ Lucky Drásov
100 000,- Kč (vloni schváleno 70 000,- Kč), MS Drásov 120 000,- Kč (v loňském roce vraceli
60 000,- Kč dotaci, kterou nestihli vyčerpat, v letošním roce o to navýšeno z důvodu nákupu výsadby
v rámci projektu Zelená pro Drásov).
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse Drásov Volejbalovému sdružení Drásov, IČO: 26638665 za účelem pokrytí
nákladů spojených s účastí sdružení v celorepublikových soutěžích všech kategorií, financování
tréninkových hodin v hale a akcí pořádaných volejbalovým oddílem v průběhu roku 2021 ve výši
140 000,- Kč.
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Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4.1 bylo přijato
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili 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 pan Dvořák, pan Krejsa, Ing. Raichl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření veřejnosprávní smlouvy na poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse Drásov SK Drásov, z.s. IČO: 22905405 za účelem pokrytí provozních nákladů
spojených s činností příjemce, účastí příjemce v soutěžích, financování tréninkových hodin v hale a
financování nájemného v objektu víceúčelové budovy sportovního zázemí v průběhu roku 2021 ve
výši 135 000,- Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4.2 bylo přijato
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili pan Krejsa, Ing. Bilanová, Ing. Podal, Mgr.
Bočková, doc. Ing. Kolář PhD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z
rozpočtu městyse Drásov TJJ LUCKY Drásov, z.s. IČO: 49457900 za účelem pokrytí provozních
nákladů spojených s činností příjemce, nákladů spojených s účastí příjemce v celorepublikových
soutěžích všech kategorií a nákladů spojených s pořádáním akcí pro děti a handicapované
v průběhu roku 2021 ve výši 70 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3
Usnesení č. 4.3 bylo přijato
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neroběhla diskuse.
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 pan Sítař Zdeněk.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse Drásov Mysliveckému sdružení Drásov, o.s. IČO: 75057255 za účelem pokrytí
provozních nákladů spojených s činností sdružení v průběhu roku 2021 ve výši 120 000,- Kč.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 4.4 bylo přijato

5. Změna způsobu úhrady stravného z rozpočtu městyse Drásov
V souvislosti s novou legislativní úpravou stravného, budou zaměstnanci a starostka městyse Drásov
čerpat stravné formou stravenkového paušálu ve výši 75,- Kč za každý odpracovaný den.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje čerpání stravného zaměstnanců a starostky městyse Drásov
formou stravenkového paušálu ve výši 75,- Kč za každý odpracovaný den.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato

6. Předání majetku - Nástavba ZŠ Drásov č.e. 32 do užívání Základní škola a Mateřská
škola T.G. Masaryka Drásov,příspěvková organizace
Za finanční podpory získané od MMR na nástavbu ZŠ Drásov č.e. 32, byl pořízen drobný hmotný a
nehmotný majetek - nábytek, výukové programy, učební pomůcky. Dále byl pořízen investiční
majetek - HW vybavení, dataprojektor, tiskárna. Tento majetek bude předán do užívání Základní škole
a Mateřské škole T.G. Masaryka Drásov,příspěvková organizace dle § 27 odst. 3 zákona č.
250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje předání majetku pořízeného za finanční podpory získané
od MMR do užívání Základní škole a Mateřské škole T.G. Masaryka Drásov,příspěvková
organizace dle § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků dle Předávacího protokolu v celkové hodnotě 5 877 784,01 Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato

7. Plná moc k zastupování městyse v dražebních úkonech
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán návrh na udělení plné moci - pravomoci starostce
městyse Drásov Mgr. Martině Bočkové, aby zastupovala městys Drásov v konaných veřejných
dražbách a za městys Drásov podávala nabídky.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Ing. Bilanová, Mgr. Bočková, MUDr. Malášek,
pan Beneš.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov uděluje starostce městyse Drásov Mgr. Martině Bočkové plnou moc
k podávání nabídek za městys Drásov ve veřejných dražbách.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato

8. Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rozpočtové opatření č. 5 roku 2020 bylo schváleno Radou městyse Drásov 17.12.2020 usnesením č.
10.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020.
Usnesení č. 8 bylo přijato

9. Schválení podání žádosti o dotaci z MF ČR
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán návrh na schválení podání žádosti do aktuálně
vyhlášeného dotačního titulu MF ČR - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí na stavební úpravy v budově ZŠ TGM Drásov, Drásov 167.
Jedná se konkrétně o dobudování odpadů a vodoinstalace v učebnách staré části budovy, kde nejsou
umyvadla a o rekonstrukci elektrických rozvodů.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního titulu MF ČR
podprogram 298D2280 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí na realizaci stavebních úprav v budově ZŠ TGM Drásov, Drásov 167.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato

10. Různé, dotazy, podněty, připomínky
Mgr. Lidmann - dotaz k možnosti získání dotace na opravu zdravotního střediska
Mgr. Bočková - ve věci žádosti o dotaci probíhá jednání. V diskusi vystoupili Ing. Bilanová, Mgr.
Bočková.
Ing. Bilanová - požadavek na provedení zastřižení živého plotu při vstupu do areálu dětského hřiště
ul. Rafanda.
Mgr. Bočková - bude sjednána náprava. V diskusi vystoupili pan Sítař Zdeněk, Mgr. Lidman, Ing.
Bilanová.
pan Dvořák - kdy bude provedena údržba komunikací po zimním posypu
Mgr. Bočková - údržba krajských komunikací je v kompetenci SÚS JmK, údržba místních komunikací
bude provedena do velikonoc. V diskusi vystoupili pan Sítař Zdeněk, pan Krejsa, pan Beneš, Ing.
Podal, Mgr. Bočková, Ing. Bilanová.

Starostka městyse Mgr. Martina Bočková poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání
Zastupitelstva městyse Drásov v 18:40 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:

…………………………………….
Martin Dvořák
člen zastupitelstva městyse Drásov

dne …...………………

……………….…………………….
Zdeněk 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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