Výpis usnesení - ZÁPIS č. 15
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 14. 3. 2017 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 15. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 14. 3. 2017 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 12 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, Ing. Petr
Tichý, Mgr. Lenka Holečková, Mgr. Stanislav Helešic. (viz. příloha č. 2).
Omluven: MUDr. Jana Teturová, Boris Koníček, Josef Strach
Předsedající dává dotaz ověřovatelům zápisu č. 14, paní Procházkové a panu Nešporovi, zda zápis č. 14 je
v souladu s proběhlým jednáním zastupitelstva obce dne 15. 12. 2016. Oslovení potvrzují, že zápis č. 14 je
v souladu s průběhem zasedání.
Předsedající určuje zapisovatele dnešního průběhu zasedání ZO Ing. Boženu Kratochvílovou.
Předsedající dále navrhuje tyto ověřovatele zápisu: Ing. Miroslav Mráz, Ing. Jakub Říha
Hlasování o návrhu:
PRO – 12
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Dále navrhla tyto členy návrhové komise: Marek Babisz, Mgr. Lenka Holečková
Hlasování o návrhu:
PRO – 12
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Usnesení č. 1/15/17
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 14. Zasedání č. 15 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Marek Babisz a Mgr. Lenka Holečková Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Miroslav Mráz,
Ing. Jakub Říha.
Hlasování o usnesení:
PRO – 12
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/15/17
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO (43 – 46)
3) Změna smlouvy o dílo - Dodatek č. 3 k územnímu plánu
4) Dohoda o zrušení předkupního práva –Šimeček
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5) Vyřazení majetku – studie Zahajka
6) Směna pozemků – Straka
7) Výběr dodavatele nového užitkového vozu
8) Různé
9) Diskuze
10) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Usnesení č. 3/15/17
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání 39 - 42.
Hlasování o usnesení:
PRO – 12
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 3 – Změna smlouvy o dílo – dodatek č. 3 – k územnímu plánu
Usnesení č. 4/15/17
ZO obce Hrušky schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na provedení územního plánu obce

Hrušky.
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Bod č. 4 – Dohoda o zrušení předkupního práva - Šimeček
Usnesení č. 5/15/17
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 1566/60 pro
pana Šimečka v lokalitě Zahajka.
Hlasování o usnesení:
PRO – 12
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0
Bod č. 5 – Vyřazení majetku – studie Zahajka
Usnesení č. 6/15/17

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení urbanistické studie evidované na účtu 019 0100 ve výši
413 821,- Kč.
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Bod č. 6 – Směna pozemků – pan Straka
Usnesení č. 7/15/17
ZO Hrušky schvaluje uzavření Směnné smlouvy v předloženém znění s panem Bc. Petrem Strakou, nar.
16.03.1983, bytem U svodnice 473, Hruškya paní Ivou Strakovou, nar. 2. 4. 1991, bytem Družstevní 812,
691 03 Rakvice, jejíž předmětem je směna pozemků ve vlastnictví obce, a to pozemku p.č. 1574/33 –
orná půda, ZPF, o výměře 900 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 1574/9 – orná půda, ZPF, o
výměře 1415 m2 a dále pozemku p.č. 1574/34 – orná půdu, ZPF, o výměře 852 m2, který vznikl
oddělením z pozemku p.č. 1574/10 – orná půda, ZPF, o výměře 1488 m2, vše na základě GP č. 124632/2016, vyhotoveného paní Jaroslavou Šrámkovou, Dolní 148, Moravská Nová Ves za pozemek ve
vlastnictví pana Bc. Petra Straky p.č. 2396/189 – orná půda, ZPF, o výměře 1752 m2, který vznikl
oddělením z pozemku p.č. 2396/44 – orná půda, ZPF, o výměře 3702 m2, na základě GP č. 1248-33/2016,
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vyhotoveného paní Jaroslavou Šrámkovou, Dolní 148, Moravská Nová Ves a to za úplatu ve výši 180
000,-Kč + náklady na geometrické vyměření pozemků + úřední odhad pozemků + správní poplatky
spojené se zápisem do katastru nemovitostí, kterou pan Bc. Petr Straka uhradí obci Hrušky dle podmínek
uvedených v předložené smlouvě. Výše úplaty za provedenou směnu byla stanovena s ohledem na
skutečnosti uvedené v komentáři k tomuto usnesení. Tímto taktéž upravuje usnesení č. 4/13/16 v bodu I.
v ujednání o ceně, kdy ruší své rozhodnutí o vyrovnání ceny dle úředně stanovených odhadů.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 1 (J. Trecha)

Bod č. 7 – Výběr dodavatele nového užitkového vozu
Usnesení č. 8/15/17
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového užitkového vozidla a pověřuje radu obce Hrušky jeho
nákupem až do výše 750 000,- Kč vč. DPH.
Hlasování o usnesení:

PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL – 2 (Ing. Mráz, Ing. Tichý)

Bod č. 11 – Různé
Usnesení č. 9/15/17

Zastupitelstvo obce bere na vědomí uvedené převody mezi položkami 1351 a 1355 na nově
zavedené položky 1382 a 1383 v ¨důsledku legislativní změny vyhlášky o rozpočtové skladbě.
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Předsedající informovala přítomné o společné schůzce s manažerem České pošty a předložila všem
zastupitelům materiály k projektu Pošta Partner. Jde o záměr České pošty postupně převádět úřadovny
pošty na tzv. Partnery, kteří budou zajišťovat provoz pošty a ponesou veškeré provozní náklady.
Vyzvala zastupitele, aby si předložené materiály nastudovali, zeptali se na stanovisko v okolních obcích a
také na názor spoluobčanů.
Na příštím zasedání zastupitelstva se k uvedené problematice vrátíme a budeme nuceni zaujmout určité
stanovisko.
Na základě položených dotazů obcím, kde Pošta Partner již funguje, jí bylo sděleno, že obec provozuje
poštu na své náklady, veškeré úkony činní jménem České pošty a za provedené služby inkasuje měsíčně
určitou provizi. Přesto došlo u všech dotázaných obcí k navýšení provozních výdajů v rámci obecního
rozpočtu minimálně o 300 tis. Kč ročně, a to především u výdajů na energie a mzdové náklady včetně
odvodů.
Bc. Filipovičová - na základě poslední připomínky Ing. Mráze na zastupitelstvu obce o vyhodnocení cen
svozu odpadů by bylo vhodné pověřit finanční výbor, aby provedl průzkum trhu a srovnání cen u
jednotlivých svozových firem a na základě tohoto průzkumu zvážit, zda bude vyhlášeno výběrové řízení.
Bylo předloženo jednoduché srovnání cen svozu komunálního odpadu u stávajícího poskytovatele této
služby (bez svozu separovaných odpadů) a firmou Hantály a. s. Velké Pavlovice, ve kterém byla
prokázána úspora u stávající firmy proti firmě Hantály o cca 64 000,- Kč. Vznesla dotaz k ing. Mrázovi,
zda navrhuje pověřit finanční výbor k provedení průzkumu trhu v této oblasti.
Ing. Mráz – s takovým srovnáním je spokojen, další průzkum trhu není potřeba.
Bod č. 12 – Diskuze
Ing. Mráz požádal o předložení studie nové hasičské zbrojnice. Paní starostka předložila studii všem
zúčastněným zastupitelům a ti se s ní seznámili.
Ing. Tichý upozornil na neustálé znečišťování chodníků a předzahrádek psími exkrementy a požádal, zda
by nebylo vhodné připravit příslušnou vyhlášku i s uvedením sankcí.
Mgr. Helešic – žádná vyhláška toto nevyřeší, vše je na disciplinovanosti občanů. Máme smlouvu s obecní
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policii a pokud víme, kdo je majitelem psa, jehož pes znečišťuje veřejné prostranství a exkrementy po
psovi neuklidí, ať dá podnět na obec a vše bude řešit Městská policie v rámci přestupkového zákona
včetně sankcí.

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

4/4

