Městys Drásov
Zastupitelstvo městyse Drásov

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov,
konaného dne 2.3.2020, od 18:00 hodin.

Místo konání: zasedací místnost v budově Úřadu městyse Drásov, Drásov 61, Drásov
Přítomni:
10 členů (dle prezenční listiny příloha 1)
Omluveni:
3 členové (dle prezenční listiny příloha 1)
Navržený program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, parc. č. 278
Schválení rozpočtu na rok 2020
Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2020-2022
Rozpočtové opatření č. 7/2019 - na vědomí
Schválení členského příspěvku ČOV Drásov-Malhostovice
Schválení dotací drásovským spolkům
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Revokace usnesení č. 12/15. 5. 2019
Schválení dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm. kraje
Dotazy, podněty, připomínky

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 10 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 paní Mgr. Bc. Martinu Špačkovou.
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 navržený program jednání.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato
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Schválený program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, parc. č. 278
Schválení rozpočtu na rok 2020
Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2020-2022
Rozpočtové opatření č. 7/2019 - na vědomí
Schválení členského příspěvku ČOV Drásov-Malhostovice
Schválení dotací drásovským spolkům
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Revokace usnesení č. 12/15. 5. 2019
Schválení dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm. kraje
Dotazy, podněty, připomínky

2. OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládána ke schválení nová obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
V 18:02 se dostavil zastupitel Mgr. Lidman, je přítomno 11 z 15 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato
Předsedající starostka Mgr. Martina Bočková předala slovo místostarostovi Ing. Jaroslavu Podalovi.

3. E.ON Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, parc. č. 278
Městysi Drásov byl společností E.ON Distribuce, a.s. předložen návrh na uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc. č. 278 v k. ú. Drásov v majetku městyse Drásov
z důvodu uložení zemního vedení NN. Výkopy jsou navrženy v zeleném pásu před domem Drásov č.p.
43.
Materiál uvedl Ing. Jaroslav Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni k pozemku p.č. 278 v k. ú. Drásov v majetku městyse Drásov v rámci stavby
„Drásov,DPNNk,Prášilová,pč.279/2“ v celkové výši 4 725,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3.1 bylo přijato
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V 18:04 se dostavil zastupitel MUDr. Malášek, je přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 278 v k. ú.
Drásov po realizaci stavby za podmínek uvedených ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3.2 bylo přijato
4. Schválení rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce městyse Drásov dne 28.1.2020. Lhůta pro
podání písemných připomínek k návrhu rozpočtu byla stanovena v termínu od 28.1.2020 do
14.2.2020, dosud nebyly vzneseny písemné připomínky. Návrh rozpočtu městyse byl schválen Radou
městyse Drásova dne 27.1.2020.
Materiál uvedl Ing. Jaroslav Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili doc. Ing. Radim Kolář Ph.D., Ing. Podal, Mgr.
Bočková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje rozpočet městyse Drásov na rok 2020 dle návrhu rozpočtu
městyse na rok 2020 zveřejněného dne 28.1.2020. Jako závazný ukazatel schvaluje paragrafy a
položky uvedené ve schváleném rozpočtu městyse Drásov na rok 2020.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4.1 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 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4.2 bylo přijato

5. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2020-2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022 byl zveřejněn na úřední desce městyse
Drásov dne 7.2.2020. Lhůta pro podání písemných připomínek k návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu byla stanovena v termínu od 7.2.2020 do 24.2.2020, dosud nebyly vzneseny písemné
připomínky.
Materiál uvedl Ing. Jaroslav Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022 dle
návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městyse zveřejněného dne 7.2.2020. Jako závazný ukazatel
schvaluje paragrafy a položky uvedené ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu městyse
Drásov na roky 2020 - 2022.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato
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6. Rozpočtové opatření č. 7/2019 - na vědomí
Rozpočtové opatření č. 7 roku 2019 bylo schváleno radou městyse Drásov 9.12.2019.
Materiál uvedl Ing. Jaroslav Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 roku 2019.
Usnesení č. 6 bylo vzato na vědomí

7. Schválení členského příspěvku ČOV Drásov-Malhostovice
Svazek obcí ČOV Drásov-Malhostovice, IČO: 70965528 požádal dne 29.1.2020 o poskytnutí
neinvestičního příspěvku za účelem pokrytí nákladů spojených se spolufinancováním závazků v rámci
dokončeného projektu výstavby ČOV a kanalizace v obci Drásov a Malhostovice. Příspěvek bude
použit k úhradě splátek úvěru ve výši 513 090,- Kč/rok plynoucích ze smlouvy o úvěru uzavřené
s Komerční bankou a.s. č. smlouvy 99014894126. Druhou polovinu závazku z této smlouvy hradí
obec Malhostovice. Dále bude příspěvek použit na splátku půjčky SFŽP ČR ve výši 540 618,- Kč/rok
dle smlouvy č. 08017681 ze dne 1.8.2012. Opět druhou polovinu závazku z této smlouvy hradí obec
Malhostovice.
Materiál uvedl Ing. Jaroslav Podal. Otevřel rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí příspěvku ČOV Drásov-Malhostovice, IČO:
70965528 za účelem pokrytí nákladů spojených s financováním závazků v rámci dokončeného
projektu výstavby ČOV a kanalizace v obci Drásov - úhrada splátek úvěru Komerční banky, a.s. dle
smlouvy č. 99014894126 a splátek ze SFŽP dle smlouvy č. 08017681 v celkové výši 1 053 708,- Kč.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato
Místostarosta Ing. Jaroslav Podal předal slovo předsedající starostce Mgr. Martině Bočkové.

8. Schválení dotací drásovským spolkům
Na základě předložených žádostí drásovských spolků je Zastupitelstvu městyse Drásov předkládán ke
schválení návrh uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací za účelem
pokrytí provozních nákladů spojených s činností žadatelů.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace 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 2020 ve výši 140 000,- Kč.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8.1 bylo přijato
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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 Ing. Raichl, pan Dvořák, pan Krejsa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace 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 soustředění mládeže v průběhu roku 2020 ve výši 135 000,Kč.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8.2 bylo přijato
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili pan Krejsa, Mgr. Bočková, Ing. Podal, Mgr. Bc.
Špačková, doc. Ing. Kolář Ph.D., Mgr. Lidman, Mgr. Havlátová, Ing. Andrlík, pan Stibůrek, MUDr.
Malášek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace 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 2020 ve výši 70 000,- Kč.
Hlasování: pro 0, proti 11, zdržel se 1
Usnesení č. 8.3 nebylo přijato
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili pan Krejsa, Mgr. Bočková, Ing. Podal, Mgr. Bc.
Špačková, doc. Ing. Kolář Ph.D., Mgr. Lidman, Mgr. Havlátová, Ing. Andrlík, pan Stibůrek, MUDr.
Malášek.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
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.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Drásov,o.s. IČO:
75057255 za účelem pokrytí provozních nákladů spojených s činností sdružení a modernizací
zázemí myslivecké chaty ve výši 60 000,- Kč.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 8.4 bylo přijato

9. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Dne 28.10.2018 byly v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Drásov schváleny odměny
pro neuvolněné členy zastupitelstva městyse Drásov. Dle novelizace nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev ÚSC se od 1.1.2020 navyšují odměny neuvolněným členům
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zastupitelstva. Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán návrh na ponechání odměn neuvolněným
členům zastupitelstva v původní výši.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
V diskusi vystoupili pan Krejsa, Mgr. Bočková, Ing. Podal, pan Sítař.
Návrh usnesení:
V souladu s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC a
v souladu s § 72 odst. 2 a 3 § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje
Zastupitelstvo městyse Drásov měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
jednotlivých funkcí v následujících částkách:
místostarosta městyse:
29 546,- Kč
člen rady městyse:
1 480,- Kč
předseda výboru, komise:
1 534,- Kč
neuvolněný člen zastupitelstva:
500,- Kč
Měsíční odměny budou poskytovány s účinností ode dne schválení zastupitelstvem. V případě
nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva městyse bude odměna poskytována
ode dne složení slibu. V případě budoucích personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Zastupitelstvo městyse Drásov stanovuje, že v souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, že v případě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městyse bude poskytována
neuvolněnému členu zastupitelstva pouze jedna odměna a to odměna za funkci s nejvyšší odměnou
schválenou zastupitelstvem.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2
Usnesení č. 9 bylo přijato

10. Revokace usnesení č. 12/15.5.2019
Zastupitelstvo městyse Drásov svým usnesením č. 12 dne 15.5.2019 schválilo mimořádnou odměnu
starostce městyse Drásov Mgr. Martině Bočkové.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov revokuje usnesení č. 12 ze dne 15.5.2019.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 10 bylo přiato

11. Schválení dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm. kraje
Dne 10.10.2018 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
realizace projektu Územní plán městyse Drásov. Předmětem dodatku č. 1 je změna článku I. odst. 3:
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní odpovědnost,
v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a dotačním programem, a to nejpozději do
31.12.2022 a v článku IV. odst. 2: Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději
do 31.3.2023. Prostředky dotace lze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí
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úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu převodem finančních prostředků
bankovním převodem ve prospěch příjemce. Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje projektu, které jsou
jako uznatelné označeny v dotačním programu, příp. v této smlouvě, a které jsou hrazeny z dotace,
příp. jiných zdrojů pokud dále a dotačním programem není stanoveno jinak.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. JMK054889/18OÚPSŘ o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo přijato

12. Dotazy, podněty, připomínky
Mgr. Lidman - dotaz, zda je v ulici Nová plánována výstavba nového chodníku
Ing. Podal - v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Rafanda, Nová“ bude v ulici Nová vybudován chodník
na jedné straně, na druhé straně budou zřízena parkovací stání vozidel
Mgr. Lidman - za zdravotním střediskem nejsou vyznačena parkovací stání vozidel pro potřebu lékařů,
kdy bude v provozu parkoviště za obecním domem
Mgr. Bočková - parkoviště za obecním domem je již v provozu, po dokončení opravy budovy
obecního domu budou na parkovišti za obecním domem zřízena parkovací stání vozidel
Mgr. Bočková - informovala o slavnostním otevření „Nástavby ZŠ Drásov č. ev. 32“ na náměstí
včetně otevření fontány dne 30.5.2020
Ing. Andrlík - dotaz, zda bude na na ul. Tišnovská umístěn zpomalovací prvek - retardér
Mgr. Bočková - jedná se o krajskou komunikaci, bude realizováno v rámci rekonstrukce komunikace na ulici bude instalován zpomalovací prvek tzv. „šikana“. Ze strany obce bylo na ulici umístěno nové
dopravní značení u přechodu pro chodce - značka „Pozor děti“.
Ing. Podal - na ul. Tišnovská bude z důvodu bezpečnosti silničního provozu osvětlen přechod pro
chodce
Mgr. Bočková - na ul. Všechovická při vjezdu do Drásova bude umístěn měřič rychlosti
Na téma umístění měřičů rychlosti vystoupili Mgr. Lidman, Ing. Andrlík, pan Stibůrek, Ing. Podal,
Mgr. Bočková.
Ing. Bilanová - kdy bude zahájena činnost komise životního prostředí
Mgr. Bočková - předsedou komise životního prostředí byl Radou městyse Drásov zvolen Ing. Michal
Kovář Ph.D., jednání komise proběhne v měsíci březnu
Na téma vystoupili Mgr. Bočková, Ing. Podal, Ing. Bilanová.
pan Stibůrek - upozornil na bouchající poklopy kanalizačních vpustí umístěné na ul. Čedlosy
Mgr. Bočková - poklopy kanalizačních vpustí odpovídají stavební normě, jsou umístěny v ose jízdního
pruhu
V diskusi vystoupili Mgr. Bočková, Ing. Podal, pan Sítař, pan Stibůrek, Ing. Andrlík.
MUDr. Malášek - kdo je vlastníkem veřejného osvětlení umístěného podél chodníku vedoucího od fy
Siemens směr obec Čebín, osvětlení je nedostačující, podnět k řešení, sjednání nápravy
Ing. Podal - vlastníkem osvětlení je městys Drásov i obec Čebín (hranice dělí k.ú.)
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Na téma vystoupili Mr. Bočková, Ing. Podal, MUDr. Malášek, pan Krejsa.
Ing. Podal - podnět vzat na vědomí, rekonstrukci osvětlení lze řešit v rámci probíhající akce
„Rekonstrukce VO ul. Tišnovská“
Ing. Homolka - poděkoval Zastupitelstvu městyse Drásov za podporu SK Drásov,z.s., vzájemnou
spolupráci a poskytnutí finanční podpory

Starostka městyse Mgr. Martina Bočková poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání
Zastupitelstva městyse Drásov v 19:20 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:

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

dne .………………

……………….……………………….
dne ……………..
Mgr. Bc.Martina Špačková
členka zastupitelstva městyse Drásov v.r.

Starostka:

...……………………………………… dne.………………
Mgr. Martina Bočková v.r.
starostka městyse Drásov

Zapisovatel:

…………………………………….
Iva Štěpánková v.r.

dne .….………….

Razítko obce:

Vyvěšeno: dne …………………
Sňato:

dne …………………
9

