Městys Drásov
Zastupitelstvo městyse Drásov

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov,
konaného dne 29.6.2022, od 18:00 hodin

Místo konání: zasedací místnost v budově Úřadu městyse Drásov, Všechovická 61, Drásov
Přítomni:
8 členů - zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné
Mgr. Martina Bočková
Bc. Martin Dvořák
Jiří Krejsa
MUDr. Jaroslav Malášek
Ing. Lukáš Raichl
Radek Sítař
Zdeněk Sítař
Mgr. Bc. Martina Špačková
Omluveni:
4 členové
Miroslav Beneš
doc. Ing. Radim Kolář Ph.D.
Mgr. Petr Lidman
Ing. Jaroslav Podal
Nepřítomni: 3 členové
Ing. Eva Bilanová
Mgr. Martina Havlátová
doc. Ing. Jana Kolářová Ph.D.

Navržený program jednání
1. Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Schválení směnné smlouvy - Agria Drásov
3. Darovací smlouva - pozemky v k.ú. Drásov do majetku JmK
4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2601/1 - EUREMAD BIANCOSSA SE
5. Návrh závěrečného účtu městyse Drásov
6. Smlouva o příspěvku na zajištění sociálních služeb ORP Tišnov
7. Různé
1. Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Zasedání Zastupitelstva městyse Drásov zahájila v 18:00 hodin a řídila starostka městyse Mgr. Martina
Bočková. Sdělila 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 členů zastupitelstva konstatovala přítomnost 8 členů zastupitelstva
(z celkového počtu 15 členů), Zastupitelstvo městyse Drásov je usnášeníschopné.
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Předsedající určila zapisovatelkou zápisu paní Ivu Štěpánkovou.
Předsedající určila ověřovateli zápisu paní Mgr. Bc. Martinu Špačkovou a pana Zdeňka Sítaře.
V 18:02 hod. se dostavila zastupitelka doc. Ing. Jana Kolářová Ph.D., je přítomno 9 z 15 členů
zastupitelstva.
Předsedající vyzvala zastupitele ke schválení navrženého programu jednání, případně k jeho doplnění
nebo dalším připomínkám či návrhům. Nebyly vzneseny požadavky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje program jednání.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato

Schválený program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Schválení směnné smlouvy - Agria Drásov
Darovací smlouva - pozemky v k.ú. Drásov do majetku JmK
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2601/1 - EUREMAD BIANCOSSA SE
Návrh závěrečného účtu městyse Drásov
Smlouva o příspěvku na zajištění sociálních služeb ORP Tišnov

2. Schválení směnné smlouvy - Agria Drásov
Na základě vyhlášeného majetkoprávního záměru ze dne 27.5.2022 je Zastupitelstvu městyse Drásov
předkládána ke schválení smlouva o směně pozemku p.č. 1491/2 (výměra 2 600 m2) v k. ú Drásov,
zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro katastrální území Drásov, obec Drásov, okr. Brnovenkov, v současnosti využíván jako orná půda za pozemek p.č. 1671/2 (výměra 2 764 m2) dle GP č.
1324-4793/2021, využíván jako orná půda v majetku společnosti Agria Drásov, spol. s r.o., Drásov
č.e. 43, 664 24 Drásov. Majetkoprávní záměr byl schválen Zastupitelstvem městyse Drásov dne
18.5.2022.
Materiál uvedla Mgr. Bočková, otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření smlouvy o směně pozemku p.č. 1491/2 (výměra
2 600 m2) k. ú Drásov v majetku Městyse Drásov za pozemek p.č. 1671/2 k.ú. Drásov (výměra 2 764
m2) dle GP č. 1324-4793/2021, v majetku společnosti Agria Drásov, spol. s r.o., Drásov č.e. 43, 664
24 Drásov.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato

3. Darovací smlouva - pozemky v k.ú. Drásov do majetku JmK
Na základě vyhlášeného majetkoprávního záměru ze dne 27.5.2022 je Zastupitelstvu městyse Drásov
předkládána ke schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemků p.č. 964/2 o výměře 57 m2, p.č.
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965/2 o výměře 376 m2, p.č. 977/2 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Drásov, dále pozemek p.č. 2383/2 o
výměře 424 m2, p.č. 2383/3 o výměře 116 m2 v k.ú. Tišnov, v majetku městyse Drásov do majetku
Jihomoravského kraje. Majetkoprávní záměr byl schválen Zastupitelstvem městyse Drásov dne
18.5.2022.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.č.
964/2 o výměře 57 m2, p.č. 965/2 o výměře 376 m2, p.č. 977/2 o výměře 20 m2, vše v k. ú. Drásov a
pozemek p.č. 2383/2 o výměře 424 m2, p.č. 2383/3 o výměře 116 m2 v k. ú Tišnov do majetku
Jihomoravského kraje.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato

4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2601/1 - EUREMAD BIANCOSSA
Dne 8.6.2022 byla na městys Drásov podána žádost společnosti EUREMAD BIANCOSSA SE,
Průmyslová 47, 664 24 Drásov, o odkup části pozemku p.č. 2601/1 v k.ú. Drásov o výměře 16,8 m2 za
účelem rozšíření areálu společnosti v souvislosti s výstavbou nového objektu.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje vyhlášení majetkoprávního záměru městyse Drásov na
prodej části pozemku p.č. 2601/1 v k. ú Drásov o výměře 16,8 m2 za cenu v místě obvyklou, tj. 500,Kč/m2, celkem za cenu 8 400,- Kč společnosti EUREMAD BIANCOSSA SE, Průmyslová 47,
664 24 Drásov a pověřuje starostku městyse Mgr. Martinu Bočkovou vyhlášením příslušného
majetkoprávního záměru.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Návrh závěrečného účtu městyse Drásov
Závěrečný účet městyse Drásov za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce městyse Drásov a
elektronické úřední desce městyse Drásov v termínu od 13.06.2022 do projednávání 29.6.2022.
K projednání zastupitelstvu městyse jsou předloženy tyto doklady:
Návrh závěrečného účtu městyse Drásov za rok 2021 vč. příloh:
Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2021
Výkaz Příloha sestavený k 31.12.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovaná společností K auditors, s.r.o.
Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Drásov
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:
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Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2021
Výkaz Příloha sestavený k 31.12.2021
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
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 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením městyse bez výhrad.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5.1 bylo přijato
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje účetní závěrku městyse Drásov za účetní období 2021
sestavenou ke dni 31.12.2021.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5.2 bylo přijato

6. Smlouva o příspěvku na zajištění sociálních služeb ORP Tišnov
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 2022.
V minulých letech zastupitelstvo schválilo pevnou částku v rámci projevu solidarity ve výši 10 000,Kč.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Bc. Dvořák, Mgr. Bočková, pan Sítař Zdeněk, pan
Krejsa, Mgr. Bc. Martina Špačková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje finanční příspěvek na sociální služby ORP Tišnov pro rok
2022 ve výši 20 000,- Kč. Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje Smlouvu o příspěvku a zajištění
dotačního řízení ve věci spolufinancování služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2022.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato
15. Různé
Stanovení počtu zastupitelů městyse Drásov pro volební období 2022-2026
V návaznosti na přípravu volebního období 2022-2026 v souladu s § 68 zákona 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) se stanovuje počet zastupitelů městyse Drásov na 15 členů.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov stanovuje pro volební období 2022-2026 počet zastupitelů městyse
Drásov na 15 členů.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato
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pan Krejsa - je již uzavřeno výběrové řízení na akci „Rekonstrukce objektu zdravotního střediska
Drásov“
Mgr. Bočková - výběrové řízení vysoutěženo, vítězná společnost je z Brna, výsledná cena přes 20 mil.
Kč, nyní probíhá administrativní řízení na dodavatele
Mgr. Bočková - v průběhu prázdnin bude probíhat realizace stavebních úprav v prostorách zasedací
místnosti úřadu městyse, po dobu rekonstrukce zdravotního střediska zde bude provizorně ordinovat
MUDr. Řezaninová praktická lékařka, paní Lubinová rehabilitace bude působit v budově sportovního
zázemí
pan Krejsa - kde budou probíhat zasedání Zastupitelstva městyse Drásov
Mgr. Bočková - jednání zastupitelstva městyse budou probíhat dočasně v budově sportovního zázemí,
podzimní volby v budově úřadu městyse v prostorách kavárny vedle zasedací místnosti
Starostka městyse Mgr. Martina Bočková poděkovala přítomným za účast, za vykonanou práci
v průběhu celého volebního období a ukončila zasedání Zastupitelstva městyse Drásov v 18:20 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:

…………………………………….
Mgr. Bc. Martina Špačková
členka 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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