Výpis usnesení - ZÁPIS č. 23
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 14. 3. 2018 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 23. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 14. 3. 2018 v 18.05 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 13 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, Boris
Koníček, Josef Trecha, Ing. Petr Tichý, Josef Strach (viz. příloha č. 2).
Omluven: MUDr. Jana Teturová,
Neomluven: Ing. Lenka Marcinková Ondrášková
Usnesení č. 1/23/18
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 22, zasedání č. 23 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Ing. Petr Tichý, Josef Strach. Ověřovateli zápisu byli určeni Boris Koníček, Josef Trecha.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/23/18
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO (zasedání č. 68 - 69)
3) Dohoda o zrušení předkupního práva – Roman Vaňorek
4) Prodej pozemku p. č. 239
5) Smlouva č. DP01/2018 – dotace Sokol Hrušky
6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav
7) Různé
8) Diskuze
9) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 13

PROTI – 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Usnesení č. 3/23/18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání 68 - 69.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

ZDRŽEL – 0
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Bod č. 3 – Dohoda o zrušení předkupního práva – Vaňorek
Usnesení č. 4/23/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 1566/55 pro
Romana Vaňorka. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu této Dohody.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0

Bod č. 4 – Prodej pozemku p. č. 239 o výměře 96 m2
Usnesení 5/23/18

I. schvaluje prodej pozemku parc. č. 239 o výměře 96 m2 nacházejícího se v katastrálním území
Hrušky, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Břeclav, paní Martině Vejrostové Veselé, bytem Dlážděná 383, Zaječí, za
cenu stanovenou úředním odhadem, který uhradí kupující.
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 – 13

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 5 – Smlouva č. DP01/2018 – dotace Sokol Hrušky
Usnesení 6/23/18

Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Smlouvu č. DP01/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Hrušky v roce 2018 ve výši 170 000,-Kč spolku Sokol Hrušky.
Hlasování o usnesení:

PRO – 13

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Bod č. 6 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP
Břeclav
Usnesení č. 7/23/18

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě na spolufinancování sítě sociálních
služeb ORP Břeclav na rok 2018. Částka představuje 78 400,- Kč.
Hlasování o usnesení:

PRO – 13

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Bod č. 10 – Různé
Paní starostka předložila členům ZO vizualizaci Domu pro seniory a požádala o případné připomínky a
návrhy změn. Ze strany zastupitelů žádné změny nebyly navrženy.
Ing. Babisz – jakým způsobem budou obsazovány byty v prvním patře domu.
Bc. Filipovičová – tyto byty budou financovány z rozpočtu obce, proto se na ně nebudou vztahovat
dotační podmínky. Bude zde možné ubytovat občany, kteří budou potřebovat okamžitou pomoc a budou
mladší 65 let. Dnes ale není možné říci, kdo bude tuto pomoc potřebovat a bude mu zde poskytnuto
ubytování. Na bytové jednotky hrazené částečné z dotace budou platit dotační podmínky, kde jednou
z podmínek je ubytovávat občany starší 65 let.
Bc. Filipovičová informovala o schůzce se zástupcem České pošty, kde se znovu otevřela otázka projektu
Pošta-partner. V rámci zachování poštovních služeb bude vhodné převzít tuto povinnost pod obec. Pošta
Partner již v okolí funguje (Starovičky, Mikulčice, Ladná). Veškeré náklady na provoz ponese obec, bude
poště pouze fakturovat výkony. Pošta dodá počítače, počítačové programy a nutné vybavení. Dle
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zkušenosti z Ladné, která Poštu Partner provozuje, od nového roku činí fakturace za výkony cca 19 000,Kč.
Ing. Mráz – má informace, že Svaz měst a obcí jedná v tomto směru s Českou poštou a vyslovuje
nesouhlas se zavedením této služby.
Bc. Filipovičová – máme v tomto směru informace, ale velká naděje na úspěch zde není.
Ing. Babisz – jaká bude v případě Pošta Partner zastupitelnost.
Bc. Filipovičová – budou se střídat pracovnice z jiných obcí, které tuto činnost vykonávají nebo se zaučí
pracovnice obce.
Ing. Mráz – na pozemcích Na zahajce, které patřily soukromým osobám, probíhá výstavba nových
rodinných domků – jak budou řešeny inženýrské sítě?
Bc. Filipovičová – pozemky zde nejsou obecní, pokud některý soukromník prodá pozemek novému
staviteli, obec nemůže nijak zasáhnout – území je územním plánem určeno pro rodinnou výstavbu. Nové
inženýrské sítě zde budou budovány až při další etapě rozšíření Zahajky. Zájemci o stavbu jsou však na
tuto skutečnost upozorňováni, musí si sítě řešit na vlastní náklady v součinnosti s obcí.
Bod č. 11 – Diskuze
Ing. Babisz – nefunguje rozhlas v dolní části ulice Na Kanadě.
Bc. Filipovičová – máme už poznamenáno, bude opraveno při nejbližší návštěvě firmy, která má správu
rozhlasu ve své kompetenci.
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 14. 3. 2018 v 18.40 hod. ukončila.

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