ZÁPIS č. 14
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 15. 12. 2016 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 14. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 15. 12. 2016 v 17,05 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 www.hrusky.cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání
zasedání (viz. příloha zápisu č. 1) a dále konstatovala, že je přítomno 11 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:
Mgr. Svatava Bradávková, Bc. Jana Filipovičová, Jan Nešpor, Ing. Lenka Marcinková Ondrášková
Radoslava Procházková, Ing. Jakub Říha, Ing. Marek Babisz, Ing. Miroslav Mráz, Josef Trecha, Boris
Koníček, Ing. Petr Tichý, Mgr. Lenka Holečková, Mgr. Stanislav Helešic, Josef Strach. (viz. příloha č. 2).
Omluven: MUDr. Jana Teturová, Josef Strach, Ing. Jakub Říha, Josef Trecha – dostaví se později
Předsedající dává dotaz ověřovatelům zápisu č. 13 Ing. Tichému a panu Trechovi, zda zápis č. 13 je
v souladu s proběhlým jednáním zastupitelstva obce dne 13. 10. 2016. Oslovení potvrzují, že zápis č. 13 je
v souladu s průběhem zasedání.
Předsedající určuje zapisovatele dnešního průběhu zasedání ZO Ing. Boženu Kratochvílovou.
Předsedající dále navrhuje tyto ověřovatele zápisu: Paní Radoslava Procházková, pan Jan Nešpor.
Hlasování o návrhu:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Dále navrhla tyto členy návrhové komise: Ing. Lenka Ondrášková Marcinková, Mgr. Stanislav Helešic.
Hlasování o návrhu:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 1/14/16
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 13. Zasedání č. 14 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Ing. Lenka Ondrášková Marcinková a Mgr. Stanislav Helešic. Ověřovateli zápisu byli určeni
Jan Nešpor a paní Radoslava Procházková.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/14/16
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO (39 – 42)
3) Rozpočtové opatření č. 4/2016
4) Rozpočet 2017
5) Zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 1566/62
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6) Prodej části pozemku p. č. 1191/55 cca 90 m2
7) Koupě pozemků p. č. 113, p. č. 114, p. č. 115, nemovitosti č.p. 60 vč. příslušenství
8) Oprava komunikace na Zahajce od pálenice po rybník – výběr zhotovitele
9) Schválení Smlouvy o dílo – zhotovitel opravy vozovky na Zahajce
10) Změna stanov Region Podluží
11) Různé
12) Diskuze
13) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Usnesení č. 3/14/16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání 39 - 42.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 4/2016
Usnesení č. 4/14/16
ZO obce Hrušky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 (viz. příloha č. 3). Celkem byla navýšena

příjmová část rozpočtu o 2 591 000,- Kč a snížena výdajová část rozpočtu o 4 400 000,- Kč a
vytvoření finanční rezervy ve výši 6 991 000,- Kč.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Bod č. 4 – Rozpočet 2017
Usnesení č. 5/14/16
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2017 takto:
Celkové příjmy ve výši
24 600 500,- Kč;
Celkové výdaje ve výši
32 343 300,- Kč;
Financování tvoří splátka úvěru ve výši 2 160 000,-Kč a použití finanční rezervy ve výši
7 742 800,- Kč (viz. příloha č. 4)
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu – závazné
ukazatele rok 2017“ (viz. příloha č. 5)
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0
Bod č. 5 - Zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 1566/62
Usnesení č. 6/14/16
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 1566/62 pro
manž. Rehákovi v lokalitě Zahajka.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0
Bod č. 6 – Prodej části pozemku p. č. 1191/55 cca 90 m2
Usnesení č. 7/14/16
I. schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1191/55 o výměře cca 90 m2 nacházejícího se v
katastrálním území Týnec, který je zapsán na listu vlastnictví č. 3440 u Katastrálního úřadu
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pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, panu Jiřímu Žákovi, bytem Týnecká
628, Hrušky za cenu stanovenou úředním odhadem č. 5470-150/2015.
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 věci, 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 – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 7 – Koupě pozemků p. č. 113, p. č. 114, p. č. 115 a nemovitosti č.p. 60 vč. příslušenství
Usnesení č. 8/14/16
I. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků parc. č. 113, 114, 115 a rodinného domu č. p. 60
včetně příslušenství nacházející se v katastrálním území Hrušky, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 90 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav,
od pana Vojtěcha Čecha, bytem Sklepní 492, Hrušky za cenu stanovenou úředním odhadem.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu týkající se koupě nemovitostí podle bodu I. tohoto
usnesení, pověřuje starostku obce 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 – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 8 – Oprava komunikace na Zahajce od pálenice po rybník – výběr zhotovitele
Usnesení č. 9/14/16
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku ve výši 720 772,92 Kč vč. DPH a jako zhotovitele opravy
komunikace od pálenice po rybník Na zahajce firmu Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 9 – Schválení Smlouvy o dílo – zhotovitel opravy vozovky na Zahajce
Usnesení č. 10/14/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na provedení opravy komunikace od pálenice po rybník Na
zahajce, kterou předložila firma Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav s tím, že bude vyjednáno prodloužení
záruční doby na 24 měsíců.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 10 – Změna stanov Regionu Podluží
Usnesení č. 11/14/16

Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje dodatek č. 3 k zakladatelské smlouvě svazku Region
Podluží.
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Zakladatelskou smlouvu svazku Region Podluží.
Zastupitelstvo Obce Hrušky schvaluje Stanovy svazku Region Podluží.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0
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Bod č. 11 – Různé
Ing. Mráz – odvodnění lokality Nádraží – studie proveditelnosti.
Bc. Filipovičová – byla podávání informace již na minulém zasedání ZO – Studie proveditelnosti je
hotová, obec Hrušky zde nevlastní žádné pozemky, proto v případě zájmu ze strany občanů s problémem
něco dělat, bude kopie dána k dispozici. Jedná o milionové částky, obec se však nemůže ve věci nijak
angažovat víc.
S panu Šmerákovi – kdo má zájem jsou připraveny materiály k prostudování, co bylo ve věci konáno.
Pan Trecha apeloval na zastupitele, kteří se neúčastní schůzí DSO pro společnou čističku, aby
přehodnotili svůj postoj, neboť i v tomto případě se jedná o hospodaření s obecním majetkem, i když
prostřednictvím DSO.
Ing. Tichý – zda je nutné celou noc mít osvětlený sběrný dvůr.
Bc. Filipovičová – je to nutné kvůli nainstalovanému kamerovému systému.
Ing. Mráz – zda se obec zabývala novým zákonem o znečišťování ovzduší.
Bc. Filipovičová – zatím ne.
Ing. Mráz – zda se bude likvidovat organizace Správa majetku obce Hrušky, jak bylo v minulosti řečeno.
Bc. Filipovičová – příspěvková organizace funguje, prosperuje, není důvod i z hlediska odpočtů DPH
organizaci v současnosti rušit.
Ing. Mráz – jak funguje semafor u školy
Bc. Filipovičová – probíhá zkušební provoz, příští týden přijede firma semafor seřídit. Fungovat bude
v době 7.00 – 16.30 hod. na tlačítka.
Ing. Mráz – zda by bylo možné ovlivnit změnu otevírací doby místní pošty.
Bc. Filipovičová – pošta si žije samostatným životem. V minulosti bylo se zástupci jednáno, byla doba,
kdy hrozilo úplné uzavření pošty, v současné době je lepší věc nijak neotvírat. Navíc ze zkušeností
z minula ani obec nic neovlivní.
Ing. Tichý – kdo dával souhlas se stavebními úpravami v kostele.
Bc. Filipovičová, pan Trecha – o věci bylo jednáno
Ing. Mráz – srovnání cen firem zabývajících se svozem odpadů.
Bc. Filipovičová – souhlasí, že by se měl udělat znovu, je možné tímto úkolem pověřit finanční výbor.
Ing. Mráz – zda budou parkovací zálivy na ulici Břeclavská dostačující
Bc. Filipovičová – parkovacích míst v Hruškách nebude nikdy dost. Na minulém zasedání ZO byli
přítomní členové ZO seznámeni s projektovou dokumentací.
Bod č. 12 – Diskuze
paní Hrabětová – oprava ulice Záhumenní byla provedena nekvalitně. Co s tím bude dál.
Bc. Filipovičová – byla podána reklamace, až bude příznivé počasí, bude řešeno
Bod č. 13 – Závěr
Předsedající po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky a vyčerpání všech
příspěvků poděkovala všem za účast a zasedání ZO dne 15. 12. 2016 v 18:30 hod. ukončila.

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