Výpis usnesení - ZÁPIS č. 22
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 1. 12. 2017 v 17.30 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 22. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 1. 2. 2018 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 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:
Mgr. Svatava Bradávková, Bc. Jana Filipovičová, Ing. Miroslav Mráz, Jan Nešpor, Radoslava
Procházková, Ing. Jakub Říha, Ing. Marek Babisz, Mgr. Lenka Holečková, Mgr. Stanislav Helešic, (viz.
příloha č. 2).
Omluven: Boris Koníček, Josef Trecha, Ing. Petr Tichý, MUDr. Jana Teturová – dostaví se později
Neomluven: Ing. Lenka Marcinková Ondrášková, Josef Strach,
Usnesení č. 1/22/18
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 21 Zasedání č. 22 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Ing. Jakub Říha, Ing. Barek Babisz. Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Lenka Holečková,
Mgr. Svatava Bradávková.
Hlasování o usnesení:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/22/18
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO (zasedání č. 64 - 67)
3) Rozpočtové opatření č. 6/2017
4) Dohoda o zrušení předkupního práva - Vondráček
5) Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – posun termínu kolaudace - Kantorovi
6) Prodej pozemku p. č. 166
7) Směrnice o cestovních náhradách
8) Region Podluží – dodatek č. 1 k Zakladatelské smlouvě, stanovy svazku Region Podluží
9) Výběr zhotovitele na rekonstrukci chodníku na ulici Za dvorem
10) Různé
11) Diskuze
12) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0
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Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
17.15 hod. – dostavil se Ing. Petr Tichý
Usnesení č. 3/22/18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání 64 - 67.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 6/2017
Usnesení č. 4/22/18
Rada obce Hrušky bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 které bylo na základě pověření

schváleno Radou obce Hrušky. (viz. příloha zápisu č. 3).
Hlasování o usnesení:

PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 4 – Dohoda o zrušení předkupního práva - Vondráček
Usnesení č. 5/22/18
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 1566/53 pro Ing.
Stanislava Vondráčka v lokalitě Zahajka.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI - 0
ZDRŽEL – 0

Bod č. 5 – Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě posun termínu kolaudace – Kantorovi
Usnesení 6/22/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dodatek č. 1 manželům Kantorovým s posunutím termínu
dokončení stavby rodinného domku na pozemku p. č. 1566/65 do 30. 6. 2019.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 6 – Prodej pozemku p. č. 166
Usnesení č. 7/22/18
I. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 166 o výměře 100 m2, nacházejícího se v katastrálním území
Hrušky, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Břeclav, manželům Evě a Michaelovi Skulínkovým z Břeclavi za cenu úředně
stanovenou. Veškeré další poplatky spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
II. ZO 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 – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0
Bod č. 7 – Směrnice o cestovních náhradách
17.40 hod. – dostavila se MUDr. Teturová
Usnesení č. 8/22/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Směrnici č. 1/2018 k cestovním náhradám při pracovních cestách
pracovníků zařazených do OÚ Hrušky a členů zastupitelstva obce Hrušky, který byl předložen Obcí
Hrušky.
Hlasování o usnesení:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – Ing. Mráz, MUDr.
Teturová
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Bod č. 8 – Region Podluží - dodatek č. 1 k Zakladatelské smlouvě, stanovy svazku Region Podluží
Usnesení č. 9/22/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje dodatek č. 1 k Zakladatelské smlouvě Regionu Podluží a úplné
znění Stanov svazku Obcí Region Podluží.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL – Ing. Mráz
Bod č. 9 – Výběr zhotovitele na rekonstrukci chodníku na ulici Za dvorem
Usnesení č. 10/22/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje firmu Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav jako dodavatele
rekonstrukce chodníku v ulici Za dvorem za nabízenou cenu 545 180,30 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo s vítěznou firmou.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 10 – Různé
Usnesení č. 11/22/18
V souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., stanovuje zastupitelstvo obce Hrušky s účinností od 1. 2.
2018 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Hrušky v následující výši:
místostarosta
8 500,- Kč/měs.
člen rady obce

1 500,- Kč/měs.

člen zastupitelstva obce

500,- Kč/účast na jednání zastupitelstva

předseda výboru zastupitelstva obce

800,- Kč/za každou účast na jednání výboru

Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Usnesení č. 12/22/18
Zastupitelstvo obce Hrušky bere na vědomí podpisovou listinu a obdrženou žádost o projednání sporu
proti Františku Tichému.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 11 – Diskuze
Ing. Mráz se dotazoval, zda budou vyhlašovány konkurzy v naší obci na místa ředitelů školských zařízení.
Bc. Filipovičová – záležitost byla projednávána na Radě obce Hrušky a zde bylo přijato usnesení, že
konkurzy na místa ředitelů školských zařízení v naší obci vyhlašovány nebudou.
Starostka obce předložila prvotní návrh realizace domu pro seniory v Hruškách. Kromě bytů pro seniory
je v budově počítáno se dvěma sociálními byty a menší společenskou místností.
Paní Antoschová dotaz – kdo bude v bytech bydlet.
Bc. Filipovičová – v tomto okamžiku nelze přesně říci – půjde o sociální byty.
Ing. Babisz – i po zhotovení bezbariérových chodníků občané stále parkují na chodnících.
Bc. Filipovičová – problém je znám, byly rozšířeny služební hodiny příslušníků Městské policie
v Hruškách a jimi bude řešen i tento problém.
Ing. Mráz – zda se bude zpracováván návrh na nové přechody v Hruškách
Bc. Filipovičová – bude osloven majitel silnic, t. j. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.
Bod č. 12 – Závěr
Předsedající po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky a vyčerpání všech
příspěvků poděkovala všem za účast a zasedání ZO dne 1. 2. 2018 v 18.30 hod. ukončila.

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