Výpis usnesení - ZÁPIS č. 07
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 1. 10. 2015 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 07. zasedání
Zastupitelstva obce Hrušky dne 2. 7. 2015 v 18.10 hod. a všechny přítomné přivítala.
Bod č. 1 Zahájení
Předsedající konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Hrušky a na internetových stránkách http:/www.hrusky.cz, a to nejméně sedm dní přede dnem
konání zasedání (viz. příloha zápisu č. 1) a dále konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:
Mgr. Svatava Bradávková, Bc. Jana Filipovičová, Mgr. Stanislav Helešic, Mgr. Lenka Holečková, Jan
Nešpor, Radoslava Procházková, Ing. Jakub Říha, Josef Trecha, Ing. Lenka Marcinková Ondrášková,
Josef Strach, MUDr. Jana Teturová, Ing. Marek Babisz, Boris Koníček. (viz. příloha č. 2)
Neomluven: Ing. Petr Tichý – dostavil se později (18.40 hod.), Ing. Miroslav Mráz
Bod č. 1 Zahájení
Usnesení č. 1/07/15
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 06. Zasedání č. 07 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni MUDr. Jana Teturová, Ing. Josef Strach. Ověřovateli zápisu byli určeni Boris Koníček, Ing.
Marek Babisz.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/07/15
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO
3) Rozpočtové opatření č. 4/2015
4) Prodej pozemku p. č. KN 1191/55 k. ú. Týnec na Moravě, výměra cca 59 m2 – orná půda
5) Prodej pozemku p. č. KN 2062 k. ú. Hrušky, výměra 521 m2 – zahrada
6) Uplatnění předkupního práva k pozemku p. č. KN 1572/6 k. ú. Hrušky
7) Strategický rozvojový dokument obce Hrušky 2015 - 2020
8) Ekonomické aspekty řešení bezpečnosti v území SO ORP Břeclav
9) Veřejnoprávní smlouva – spolupráce s Městskou policií Moravská Nová Ves
10) Záměr koupě nemovitosti – budova a pozemek na p. č. 706 k. ú. Hrušky a pozemek p. č. 729/119
11) Různé
12) Diskuze
13) Závěr
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Usnesení č. 3/07/15
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání 13 – 18.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0
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Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 4/2015
Usnesení č. 4/07/15
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 s navýšením příjmové části o
750000,- Kč, navýšením výdajové části o 530 000,- Kč, a vytvořením finanční rezervy ve financování
v celkové výši 220 000,- Kč. (viz. příloha č. 3).
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 4 – Prodej pozemku p. č. 1191/55 k. ú. Týnec na Moravě, výměra cca 59 m2 – orná půda
Usnesení č. 5/07/15
Zastupitelstvo obce Hrušky
I. schvaluje prodej části pozemku p. č. KN 1191/55 o výměře cca 59 m2 (konečná výměra bude
upřesněna geometrickým zaměřením a oddělením části pozemku), nacházejícího se
v katastrálním území Týnec na Moravě, který je zapsán na listu vlastnictví č. 3440 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, panu Zdeňku
Čížovi, nar. 30. 6. 1959, trvale bytem Hrušky, Týnecká 434, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
II.
ukládá starostce obce Hrušky vypracovat návrh smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení, do
smlouvy zapracovat ustanovení, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je dle Zákonného
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů nabyvatel vlastnického práva
k nemovité věcí, správní poplatek za vklad do KN a náklady související s koupí pozemku uhradí
nabyvatel, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na
vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 5 – Prodej pozemku p. č. KN 2062 k. ú. Hrušky, výměra 521 m2 – zahrada
Usnesení č. 6/07/15
Zastupitelstvo obce Hrušky
I. schvaluje prodej pozemku p. č. KN 2062 o výměře 521 m2, nacházejícího se v katastrálním území
Hrušky, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, panu Mgr. Pavlu Hřebačkovi, nar. 10. 6. 1983 trvale
bytem Hrušky, Nádraží 361, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
II.
ukládá starostce obce Hrušky vypracovat návrh smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení, do
smlouvy zapracovat ustanovení, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je dle Zákonného
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů nabyvatel vlastnického práva
k nemovité věcí, správní poplatek za vklad do KN a náklady související s koupí pozemku uhradí
nabyvatel, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na
vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 6 – Uplatnění předkupního práva k pozemku p. č. KN 1572/6 k. ú. Hrušky
Usnesení č. 7/07/15
Zastupitelstvo obce Hrušky
I. schvaluje účast Obce Hrušky na elektronické dražbě a uplatnění předkupního práva na pozemek p.
č. 1572/6 v k. ú. Hrušky a získat pozemek zpět do vlastnictví obce.
II. pověřuje místostarostu obce k provedení elektronické dražby.
III. pověřuje radu obce ke stanovení maximální ceny v dražbě pozemku.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
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Bod č. 7 – Strategický rozvojový dokument obce Hrušky 2015 - 2020
Usnesení č. 8/07/15
Zastupitelstvo obce Hrušky odkládá rozhodnutí o vypracování Strategického rozvojového dokumentu
obce Hrušky 2015 -2020 na příští zasedání ZO.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 8 – Ekonomické aspekty řešení bezpečnosti v území SO ORP Břeclav
Usnesení č. 9/07/15
Zastupitelstvo obce neschvaluje účelovou studii „Ekonomické aspekty řešení bezpečnosti v území SO
ORP Břeclav“.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 9 – Veřejnoprávní smlouva – spolupráce s Městskou Policií Moravská Nová Ves
Usnesení č. 10/07/15
Zastupitelstvo obce Hrušky bere na vědomí uzavření veřejnosprávní smlouvy s Městysem Moravská Nová
Ves týkající se spolupráce s Městskou policií Moravská Nová Ves.
Hlasování o usnesení:

PRO – 14

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 10 – Záměr koupě nemovitosti
Usnesení č. 11/07/15
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje záměr koupě budovy bez č.p. na pozemku p.č. 706 a záměr koupě
pozemku p.č. 706 a p.č. 719/119 v k.ú. Hrušky.
Hlasování o usnesení:

PRO – 14

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 11 – Různé
Usnesení č. 12/07/15
Zastupitelstvo obce Hrušky bere na vědomí zprávu č. 1 kontrolního výboru.
Hlasování o usnesení:

PRO – 14

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Úplný zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na
Obecním úřadě Hrušky
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