ZÁPIS č. 17
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 20. 6. 2017 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 17. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 20. 6. 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, Radoslava Procházková, Ing. Jakub Říha,
Ing. Marek Babisz, Josef Trecha, Ing. Petr Tichý, Mgr. Lenka Holečková, Mgr. Stanislav Helešic, MUDr.
Jana Teturová, Josef Strach. (viz. příloha č. 2).
Omluven: Ing. Miroslav Mráz, Ing. Lenka Marcinková Ondrášková, Boris Koníček – dostaví se později
Předsedající dává dotaz ověřovatelům zápisu č. 16, Mgr. Bradávkové a Josefovi Trechovi, zda zápis č. 16
je v souladu s proběhlým jednáním zastupitelstva obce dne 25. 4. 2017. Oslovení potvrzují, že zápis č. 16
je v souladu s průběhem zasedání.
Předsedající určuje zapisovatele dnešního průběhu zasedání ZO Ing. Boženu Kratochvílovou.
Předsedající dále navrhuje tyto ověřovatele zápisu: Ing. Marek Babisz, Ing. Jakub Říha
Hlasování o návrhu:
PRO – 12
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Dále navrhla tyto členy návrhové komise: Ing. Petr Tichý, Mgr. Stanislav Helešic
Hlasování o návrhu:
PRO – 12
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Usnesení č. 1/17/17
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 16 Zasedání č. 17 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Ing. Petr Tichý a Mgr. Stanislav Helešic. Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Marek Babisz,
Ing. Jakub Říha.
Hlasování o usnesení:
PRO – 12
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/17/17
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO (zasedání č. 50 – 52)
3) Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2016
4) Účetní závěrka r. 2016
5) Závěrečný účet Region Podluží
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6) Dohoda o zrušení předkupního práva – Čápková
7) Dohoda o zrušení předkupního práva – manž. Pokorní
8) Zpráva výběrové komise – výběr dodavatele prací „Bezbariérové chodníky III. etapa - ulice
Břeclavská
9) Různé
10) Diskuze
11) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Usnesení č. 3/17/17
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání 50 - 52.
Hlasování o usnesení:
PRO – 12
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 3 – Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2016
Usnesení č. 4/17/17
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hrušky za rok 2016
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a to s výhradou a s přijetím
nápravných opatření. (viz. příloha č. 3).
Hlasování o usnesení:
PRO – 12
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Bod č. 4 – Účetní závěrka r. 2016
Usnesení č. 5/17/17
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku hospodaření obce Hrušky za rok 2016.
Hlasování o usnesení:
PRO – 12
PROTI - 0

ZDRŽEL – 0

17.20 hod. – dostavil se Boris Koníček

Bod č. 5 – Závěrečný účet Region Podluží
Usnesení 6/17/17
Zastupitelstvo obce Hrušky bere na vědomí závěrečný účet Regionu Podluží za rok 2016.
Hlasování o usnesení:

PRO – 13

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 6 – Dohoda o zrušení předkupního práva - Čápková
Usnesení č. 7/17/17
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 161 pro paní
Čápkovou z Ladné. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu této Dohody.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0
Bod č. 7 – Dohoda o zrušení předkupního práva – manž. Pokorní
Usnesení č. 8/17/17
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 1566/68 pro
manžele Pokorné v lokalitě Zahajka. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu této dohody
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0
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Bod č. 8 – Schválení zhotovitele prací „Bezbariérové chodníky – III. etapa“
Předsedající ve stručnosti shrnula závěry a doporučení hodnotící komise, která hodnotila nabídky firem na
Usnesení č. 9/17/17
I. Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje vítěze výběrového řízení pro zakázku na stavební práce
akce „Bezbariérové chodníky Hrušky ul. Břeclavská – III. etapa“ firmu Stavba a údržba silnic
s.r.o. Břeclav s nabídkovou cenou 2 979 120,70 Kč bez DPH.
II. Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Smlouvu o dílo na stavební práce výstavby bezbariérových
chodníků na ulici Břeclavská III. etapa předloženou vítěznou firmou Stavba a údržba silnic
s.r.o. Břeclav. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 11 – Různé
Ing. Tichý – je třeba ořezat keře u horní hospody, špatný rozhled při výjezdu z ulice Na aleji na ulici
Břeclavská.
Bc. Fipovičová – keře se budou likvidovat při výstavbě nových chodníků.
Ing. Tichý – kde se bude uskladňovat stará chodníková dlažba.
Bc. Filipovičová – vzhledem k tomu, že dvoře hasičské zbrojnice je již dostatečná zásoba staré dlažby,
tato půjde na recyklaci.
Paní Procházková – upozornit stavebníka, pana Vondráčka, aby zprůchodnil chodník u své stavby.
Ing. Říha – na ulici U hřiště je propadlá vozovka po vybudování přípojky plynu – nutno opravit.
Bod č. 12 – Diskuze
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil pan František Tichý s tím, aby byli současní zastupitelé obce
informováni o soudním sporu, který s ním vede Obec Hrušky o vrácení penále za neuskutečněný
prázdninový kemp.
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 20. 6. 2017 v 18.40 hod. ukončila.

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