Městys Drásov
Zastupitelstvo městyse Drásov

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov,
konaného dne 18.5.2022, od 18:00 hodin

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

Navržený program jednání
1. Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Prodej pozemku p.č. 526/2 (dle GP plánu č. 1350-7/2022) – manželé Janásovi
3. Koupě pozemku p.č. 2106/2 k.ú. Drásov (dle GP 1349-7/2002) – Alena Dvořáková
4. Koupě pozemní komunikace, B-SERVIS realizace staveb s.r.o.
5. Koupě pozemku p.č. 2578/7, 2576/13, B-SERVIS realizace staveb s.r.o.
6. Záměr směna pozemku p.č. 1491/2 za pozemek p.č. 1671/2 – Agria Drásov
7. Záměr darování pozemků k.ú. Drásov, k.ú. Tišnov do majetku JMK
8. Žádost o odkup pozemku p.č. 784/3 – společenství vlastníků č.p. 278, 279
9. Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov – SK Drásov
10. Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov – VS Drásov
11. Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov – TJJ Lucky Drásov
12. Schválení stanov Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko
13. Různé

Předsedající Mgr. Bočková navrhla doplnění programu jednání o mimořádné body:
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Cyklostezka Čebín-Drásov“
Volba orgánů samosprávy
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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 10 členů zastupitelstva
(z celkového počtu 15 členů), Zastupitelstvo městyse Drásov je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatelkou zápisu paní Ivu Štěpánkovou.
Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Radka Sítaře a pana Jiřího Krejsu.
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 program jednání.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato

Schválený program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Prodej pozemku p.č. 526/2 (dle GP plánu č. 1350-7/2022) – manželé Janásovi
Koupě pozemku p.č. 2106/2 k.ú. Drásov (dle GP 1349-7/2002) – Alena Dvořáková
Koupě pozemní komunikace, B-SERVIS realizace staveb s.r.o.
Koupě pozemku p.č. 2578/7, 2576/13, B-SERVIS realizace staveb s.r.o.
Záměr směna pozemku p.č. 1491/2 za pozemek p.č. 1671/2 – Agria Drásov
Záměr darování pozemků k.ú. Drásov, k.ú. Tišnov do majetku JMK
Žádost o odkup pozemku p.č. 784/3 – společenství vlastníků č.p. 278, 279
Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov – SK Drásov
Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov – VS Drásov
Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov – TJJ Lucky Drásov
Schválení stanov Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Cyklostezka Čebín-Drásov“
Volba orgánů samosprávy
Různé

2. Prodej pozemku p.č. 526/2 (dle GP plánu č. 1350-7/2022) – manželé Janásovi
Zastupitelstvo městyse Drásov na svém zasedání dne 7.2.2022 odsouhlasilo prodej části pozemku p.č.
526 k.ú. Drásov. Městys Drásov zveřejnil majetkoprávní záměr na prodej pozemku dle geometrického
plánu č. 1350-7/2022 pozemek p.č. 526/2 o výměře 174 m2 v k.ú Drásov manželům: SJM Mgr. Martin
Janás, bytem Nová 250, 664 24 Drásov, Bc. Hana Janás Macháčková, bytem Oblá 55, 634 00 Brno.
Kupní cena byla zastupitelstvem stanovena v ceně 500,- Kč/m2, jako jeden celek za cenu 87 000,- Kč.
Materiál uvedla Mgr. Bočková, otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje prodej pozemku p.č. 526/2 o výměře 174 m2 dle GP č. 13507/2022 za celkovou částku 87 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato

3. Koupě pozemku p.č. 2106/2 k.ú. Drásov (dle GP 1349-7/2002) – Alena Dvořáková
Městys Drásov s vlastníkem pozemku p.č. 2106 k.ú. Drásov paní Alenou Dvořákovou projednal
prodej části jejího pozemku p.č. 2106/2 (dle GP č. 1349-7/2002) o výměře 320 m2. Tento nový
pozemek je vytvořen na základě zaměření lesní cesty vedoucí k vodojemu a vysílači na Stráži. Kupní
cena byla stranami smlouvy stanovena na 100,- Kč/m2, jako celek za cenu 32 000,- Kč.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje koupi pozemku p.č. 2106/2 o výměře 320 m2 dle GP č.
1349-7/2002 za celkovou částku 32 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato

4. Koupě pozemní komunikace, B-SERVIS realizace staveb s.r.o.
Městysi Drásov byl předložen návrh na uzavření kupní smlouvy o úplatném převzetí místní
komunikace – ulice Spojovací od spol. B-SERVIS realizace staveb s.r.o. 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 se společností B-SERVIS realizace
staveb s.r.o. o převodu místní komunikace – ulice Spojovací do majetku městyse Drásov za celkovou
částku 1 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Koupě pozemku p.č. 2578/7, 2576/13, B-SERVIS realizace staveb s.r.o.
Městysi Drásov byl majiteli pozemku p.č. 2578/7, 2576/13 k.ú. Drásov předložen návrh na prodej
těchto pozemků o výměře 2 400 m2 resp. 34 m2 orná půda. Pozemek koresponduje s veřejným
prostranstvím ulice Spojovací. Vlastník pozemku je B-SERVIS realizace staveb s.r.o.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje koupi pozemku p.č. 2578/7, 2576/13 k.ú. Drásov za
celkovou částku 1 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato

6. Záměr směna pozemku p.č. 1491/2 za pozemek p.č. 1671/2 – Agria Drásov
Městys Drásov z důvodu plánovaného rozšíření výsadby stromořadí projevil zájem o část pozemku
p.č. 1671 u polní cesty spojující Malhostovice – Drásov v jeho severní části pod Všechovicemi.
Vlastník pozemku spol. Agria Drásov souhlasí se směnou pozemku p.č. 1671/2 o velikosti 2 764 m2
(dle GP č. 1324-4793/2021) za pozemek p.č. 1491/2 o velikosti 2 600 m2 v majetku městyse Drásov.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Ing. Podal, Mgr. Lidman, Mgr. Bočková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje záměr ke směně pozemku p.č. 1491/2 k.ú. Drásov za
pozemek p.č. 1671/2 dle GP č. 1324-4793/2021.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato

7. Záměr darování pozemků k.ú. Drásov, k.ú. Tišnov do majetku JMK
Městys Drásov byl osloven s žádostí o bezúplatný převod pozemků p.č. 964/2 o výměře 57 m 2, p.č.
965/2 o výměře 376 m2, p.č. 977/2 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Drásov, pozemek p.č. 2383/2 o výměře
424 m2, p.č. 2383/3 o výměře 116 m2 v k.ú. Tišnov. Výše uvedené pozemky jsou součástí zastavěného
tělesa silnice II/379 (lokalita Tišnov Trnec-Drásov), která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje záměr o bezúplatný převod pozemků p.č. 964/2, p.č. 965/2,
p.č. 977/2 v k.ú. Drásov, p.č. 2383/2, 2383/3 v k.ú. Tišnov do majetku Jihomoravského kraje.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato

8. Žádost o odkup pozemku p.č. 784/3 – společenství vlastníků č.p. 278, 279
Zastupitelstvu městyse je předkládána žádost společenství vlastníků č.p. 278, 279 o odkup pozemku
p.č. 784/3 v k. ú Drásov v majetku městyse Drásov.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Ing. Bilanová, Ing. Podal, Mgr. Bočková, Mgr.
Lidman, MUDr. Malášek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov neschvaluje vypsání adresného majetkoprávního záměru na odkup
pozemků p.č. 784/3 v k. ú. Drásov.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 8 bylo přijato

9. Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov – SK Drásov
Na základě předložené žádosti SK Drásov, z.s., IČ: 22905405 je Zastupitelstvu městyse Drásov
předkládán ke schválení návrh uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace za
účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností žadatele a s účastí v pravidelných soutěžích
pořádaných především FAČR v průběhu roku 2022 ve výši 135 000,- Kč.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Pan Krejsa zpracoval a přednesl hodnotící zprávu o činnosti
spolků SK Drásov, VS Drásov a TJJ Lucky Drásov pro potřeby dotací. Mgr. Bočková otevřela
rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Ing. Krejsa, 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 Bc. Dvořák, pan Krejsa, Ing. Raichl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse Drásov spolku SK Drásov, z.s., IČ: 22905405 za účelem pokrytí provozních
nákladů spojených s činností příjemce a nákladů spojených s účastí v pravidelných soutěžích,
pořádaných především FAČR v průběhu roku 2022 ve výši 135 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato

10. Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov – VS Drásov
Na základě předložené žádosti VS Drásov, z.s., IČ: 26638665 je Zastupitelstvu městyse Drásov
předkládán ke schválení návrh uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace za
účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností žadatele, nákladů spojených s účastí v
celorepublikových a krajských soutěžích a nákladů spojených s pořádáním oddílových akcí v roce
2022 ve výši 140 000,- Kč.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse Drásov spolku VS Drásov, z.s., IČ: 26638665 za účelem pokrytí provozních
nákladů spojených s činností příjemce, nákladů spojených s účastí v celorepublikových soutěžích
všech kategorií a nákladů spojených s pořádáním oddílových akcí v průběhu roku 2022 ve výši
140 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato
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11. Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Drásov – TJJ Lucky Drásov
Na základě předložené žádosti TJ LUCKY Drásov, z.s., IČ: 49457900 je zastupitelstvu městyse
Drásov předkládám ke schválení návrh uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční
dotace za účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností žadatele, nákladů spojených
s účastí v celorepublikových soutěžích všech kategorií a nákladů spojených s pořádáním akcí pro děti
a handicapované v průběhu roku 2022 ve výši 100 000,- Kč.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Mgr. Bočková, Bc. Dvořák, MVDr. Cinerová, pan
Putna, Mgr. Lidman, Ing. Bilanová, Ing. Pavlech, MUDr. Malášek, Ing. Podal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí sponzorského daru z rozpočtu městyse Drásov
spolku VS Drásov, z.s., IČ: 26638665 ve výši 50 000,- Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 11 bylo přijato

12. Schválení stanov Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládáno ke schválení nové znění stanov Svazku vodovodů a
kanalizací Tišnovsko.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tento návrh změny stanov Svazku vodovodů
a kanalizací Tišnovsko, IČ: 49457004, se sídlem nám. Míru 111, 666 01 Tišnov: Stanovy Svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko ze dne 15.3.2022.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato

13. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Cyklostezka Čebín-Drásov“
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládána ke schválení smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
na projekt „Cyklostezka Čebín – Drásov“. Příspěvek bude poskytnut DSO Mikroregion Čebínka ve
výši 750 000,- Kč.
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 750 000,- Kč.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13 bylo přijato
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14. Volba orgánů samosprávy
Dne 16.5.2022 ze zdravotních důvodů rezignoval na svou funkci místostarosty pan Zdeněk Sítař.
Vzhledem ke skutečnosti, že místostarosta obce musí být i členem rady, je Zastupitelstvu městyse
Drásov předkládán návrh na zvolení radního Bc. Martina Dvořáka místostarostou městyse Drásov.
Panu Zdeňku Sítařovi nadále zůstává mandát člena rady.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov volí neuvolněného místostarostu městyse Drásov pana Bc. Martina
Dvořáka.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14.1 bylo přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty městyse Drásov panu Bc. Martinu Dvořákovi ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14.2 bylo přijato
15. Různé
pan Andó - regulace rychlosti motorových vozidel při vjezdu do Drásova směrem od Tišnova např.
formou umístění měřiče rychlosti - vozidla vjíždějí do zatáčky vysokou rychlostí
pan Andó - posun dopravního značení „Drásov“ na konec zástavby směrem na Tišnov z důvodu
rozšíření zástavby v této lokalitě
Mgr. Bočková - požadavky budou prověřeny, postoupeny příslušným orgánům k řízení
pan Andó - jaký je kontrolní mechanismus ke způsobu hlasování zastupitelstva, konkrétně hlasování v
souvislosti se zavedením uliční sítě a následnou nutnou výměnou občanských průkazů
Mgr. Bočková - princip hlasování zastupitelstva je stále stejný, výměna občanských průkazů v
souvislosti se zavedením názvů ulic (změna názvu ulice) podléhá zákonu 133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel
Mgr. Bočková - info krajské kolo soutěže „Vesnice roku“ v Drásově proběhne 6.6.2022 v době od
12:30-14:30 hod., vyzvala přítomné k součinnosti
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:

…………………………………….
Radek Sítař
člen Zastupitelstva městyse Drásov

dne …...………………

……………….…………………….
Jiří Krejsa
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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