Výpis usnesení - ZÁPIS č. 24
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 13. 6. 2018 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 24. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 13. 6. 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 10 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/24/18
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 23, zasedání č. 24 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Radoslava Procházková. Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Petr Tichý a Jan Nešpor.
Hlasování o usnesení:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 1
Jan Nešpor
Usnesení č. 2/24/18
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO (zasedání č. 70 – 73)
3) Dohoda o zrušení předkupního práva – Alois a Michaela Macháčovi
4) Žádost o zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 163
5) Prodej pozemku p. č. 160
6) Žádost o prodej části pozemku p. č. 206/6 o výměře 5,88 m2
7) Žádost o úpravu kupní ceny pozemku p. č. 166
8) Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2017
9) Účetní závěrka za rok 2017
10) Závěrečný účet Region Podluží za r. 2017
11) Různé
12) Diskuze
13) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 10

PROTI – 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Usnesení č. 3/24/18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání 70 - 73.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

ZDRŽEL – 0
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Bod č. 3 – Dohoda o zrušení předkupního práva – Alois a Michaela Macháčovi
Usnesení č. 4/24/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 1566/66 pro
manžele Aloise a Michaelu Macháčovi. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu této Dohody.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
0

Bod č. 4 – Žádost o zrušení předkupního práva na pozemku p.č. 163
Usnesení 5/24/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 163 pro paní Miladu
Kalužíkovou a Růženu Vlašicovou z Hrušek. ZO pověřuje starostku obce o prověření možnosti odkupu
pozemku pro obec Hrušky.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Bod č. 5 – Prodej pozemku p. č. 160
Usnesení 6/24/18

I. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 160 o výměře 246 m2 nacházejícího se
v katastrálním území Hrušky, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, Ing. Radku Slatinskému, bytem
Záhumenní 236, Hrušky, za cenu 27,- Kč/m2.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce Hrušky vypracovat návrh smlouvy podle bodu I.
tohoto usnesení. 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. 6 – Žádost o prodej části pozemku p. č. 206/6 o výměře 5,88 m2
Usnesení 7/24/18
I. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 206/6 na ulici Hlavní o výměře cca 5,88 m2
(upřesní geometrický plán) nacházející se v katastrálním území Hrušky, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, panu Bohuslavu
Juráčkovi, Tvrdonice , za cenu 550,- Kč / m2. Geometrický plán potřebný pro dělení pozemku a upřesnění
výměry a další poplatky spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce Hrušky vypracovat návrh smlouvy podle bodu I. tohoto
usnesení. 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 – Žádost o úpravu kupní ceny pozemku p.č. 166
Usnesení č. 8/24/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje vrácení přeplatku kupní ceny pozemku p. č. 166 ve výši 3 326,- Kč
stanovenou na základě předložených úředních odhadů. K vypracování a uzavřením dodatku ke kupní
smlouvě ZO pověřuje starostku obce.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0

2/3

Bod č. 8 – Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2017
Usnesení č. 9/24/18
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hrušky za rok 2017
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s výhradou a s přijetím nápravných
opatření (viz. příloha č. 3)
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0

Bod č. 9 – Účetní závěrka za rok 2017
Usnesení č. 10/24/18
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku hospodaření obce Hrušky za rok 2017.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Bod č. 10 – Závěrečný účet Regionu Podluží
Usnesení č. 11/24/18
Zastupitelstvo obce Hrušky bere na vědomí členskou schůzí Regionu Podluží schválený závěrečný účet
Regionu Podluží za rok 2017.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0
Bod č. 10 – Různé
Ing. Tichý – možnost pokácení stromů smrků na hřbitově
Bc. Filipovičová – má rozjednánu schůzku se zahradní architektkou, která navrhne případnou úpravu
hřbitova
Ing. Tichý – v tom případě předloží na příštím zasedání ZO oficiální žádost o pokácení
Bc. Filipovičová – zastupitelstvo obce nemá v pravomoci správní řízení týkající se kácení stromů
R. Procházková – jak postoupila jednání v oblasti Pošta Partner
Bc. Filipovičová – zástupci pošty si prohlédli nabízené prostory na Kulturně společenském centru –
vinotéka, kam by se pošta Partner přemístila a vyjádřili se souhlasně. Převzetí by připadalo v úvahu až od
začátku roku 2019.
Bod č. 11 – Diskuze
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 13. 6. 2018 v 18.50 hod. ukončila.

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