ZÁPIS č. 04
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 3. 6. 2019 v 17.30 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 4. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 3. 6. 2019 v 17.35 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 11 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

Mgr. Svatava Bradávková, Bc. Jana Filipovičová, Mgr. Stanislav Helešic, Ivana
Jančálková, Boris Koníček, Jan Nešpor, Ing. Jakub Říha, Ing. Petr Tichý, Marek
Špacír, Ing. Marek Babisz, Věra Florusová, (viz. příloha č. 2)
Omluven: Mgr. Petr Dresler, PhD., Ing. Lenka Marcinková Ondrášková, Jaroslav Smetana
Neomluven: Ing. Miroslav Mráz
Předsedající dává dotaz ověřovatelům zápisu č. 03, Ing. Marku Babiszovi, zda zápis č. 03 je v souladu
s proběhlým jednáním zastupitelstva obce dne 6. 3. 2019. Ověřovatel potvrzuje, že zápis č. 03 je v souladu
s průběhem zasedání.
Usnesení č. 1/04/19
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 03, zasedání č. 04 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni paní Ivana Jančálková, Ing. Jakub Říha. Ověřovateli zápisu byli určeni pan Jan Nešpor, paní
Věra Florusová.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/04/19
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO (zasedání č. 08 - 11 )
3) Směrnice č. 3/2019 – o nakládání s osobními údaji - zastupitelé
4) Myslivecký spolek Hrušky – Smlouva o poskytnutí dotace
5) Prodej části pozemku p. č. 1472 o výměře 3 m2
6) Dohoda o zrušení předkupního práva
7) Schválení SOD – Komunikace Na Kanadě
8) Waldviertler Sparkasse - smlouva o termínovaném vkladu
9) Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2018
10) Účetní závěrka za rok 2018
11) Závěrečný účet DSO Hrušky - Týnec
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12) Různé
13) Diskuze
14) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Usnesení č. 3/04/19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání RO č. 08 – 11.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Bod č. 3 – Směrnice č. 3/2019 – o nakládání s osobními údaji - zastupitelé
Usnesení č. 4/04/19

Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje směrnici č. 3/2019 o nakládání s osobními údaji v rámci
GDPR určenou pro zastupitele.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 4 – Myslivecký spolek Hrušky – Smlouva o poskytnutí dotace
Usnesení č. 5/04/19.
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje „Smlouvu DP04/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Hrušky na rok 2019“ Mysliveckému spolku Hrušky na výměnu střechy Myslivny.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 5 – Prodej části pozemku p. č. 1472 o výměře 3 m2

Usnesení č. 6/04/19
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje prodej části pozemku p. č. 1472 o výměře 3 m2 manželům
Nešporovým, Na rynku za cenu 550,-Kč/m2 .
Náklady spojené se zápisem do KN uhradí
kupující. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 6 – Dohoda o zrušení předkupního práva
Usnesení č. 7/04/19
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemku p. č.
1566/69 pro Lenku Kaňovou v lokalitě Zahajka.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 7 – Schválení SOD – Komunikace Na Kanadě
Usnesení č. 8/04/19

Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu „Obec Hrušky – oprava chodníků a
komunikace na ulici Na Kanadě“ s firmou Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav na částku 3 760 168,34 Kč
bez DPH. Zastupitelstvo obce Hrušky pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0

Bod č. 8 – Waldviertler Sparkasse – Smlouva o termínovaném vkladu
Usnesení č. 9/04/19

Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje „Smlouvu o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou“ ve výši 2
mil. Kč s výpovědní lhůtou 24 měs.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0
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Bod č. 9 – Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2018
Usnesení č. 10/04/19
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hrušky za rok 2018
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 s výhradou a s přijetím nápravných
opatření (viz. příloha č. 3)
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Bod č. 10 – Účetní závěrka za rok 2018
Usnesení č. 11/04/19
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku hospodaření obce Hrušky za rok 2018.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 11 – Závěrečný účet DSO Hrušky - Týnec
Usnesení č. 12/04/19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetní uzávěrku hospodaření DSO Hrušky – Týnec za rok 2018.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 8 – Různé
Bc. Filipovičová:
- seznámila členy ZO s výstavbou inženýrských sítí Na zahajce – předložila projektovou
dokumentaci
- předložila vizualizaci úpravy vodní nádrže a jejího okolí. Diskutovaný mokřad v tomto místě
nelze realizovat – nádrž není přírodní biootop, preferovány jsou výstavby mokřadů
v extravilánech obcí v případě možných dotací. Koupaliště zde není možné taktéž vybudovat –
vysoké náklady na výstavbu, následnou údržbu – dodržení hygienických norem. Již v roce 2003
byla vypracována studie k výstavbě koupaliště v nádrži. Na základě této studie nebyla výstavba
koupaliště doporučena. Byly podniknuty kroky k přihlášení této lokality do tzv. Brownfieldu.
Pokud bude vše vyřízeno kladně, je možné požádat o dotaci na tzv. brownfield. S předloženou
vizualicí nových úprav této lokality většina zastupitelů vyjádřila souhlas a doporučila pokračování
projektu.

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