Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušky,
konaného dne 26. 4. 2021 v 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

Bc. Jana Filipovičová, Mgr. Stanislav Helešic, Věra Florusová, Mgr. Petr Dresler,
Ph.D., Ing. Marek Babisz, Jaroslav Smetana, Mgr. Svatava Bradávková, Bc. Ivana
Jančálková, Marcela Antoschová, Ing. Jakub Říha, Ing. Petr Tichý

Omluven:

Ing. Lenka Ondrášková Marcinková, Jan Nešpor, Boris Koníček, Marek Špacír

Neomluven:

---

Usnesení č. 1/12/21
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze zasedání ZO č. 11, zasedání č. 12 zastupitelstva obce povede
Bc. Jana Filipovičová, starostka obce, zapisovatelem byla určena paní Jolana Vališová, členy
návrhové komise byli určeni Ivana Jančálková, Marcela Antoschová. Ověřovateli zápisu byli
určeni Mgr. Svatava Bradávková, Jaroslav Smetana.
Usnesení č. 2/12/21
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Slib nového člena zastupitelstva obce
3) Zpráva o činnosti rady obce
4) Prodej pozemku p.č. 239 v k.ú. Hrušky
5) Prodej pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Hrušky
6) Prodej pozemku p.č. 223 v k.ú. Hrušky
7) Koupě pozemků
8) Směrnice č. 1/2021 – závodní stravování (stravenkový paušál)
9) Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Sokol Hrušky
10) Rozpočtová opatření č. 1/2021
11) Pověření RO k provádění rozpočtových opatření
12) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
13) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14) Souběh pracovního poměru s funkcí neuvolněného zastupitele
15) Různé
16) Diskuze
17) Závěr
Usnesení č. 3/12/21
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání RO č. 50 – 57 (viz
příloha č. 3).
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Usnesení č. 4/12/21
ZO Hrušky schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví obce Hrušky: p.č. 239 zahrada, o výměře 96
m2, v k.ú. Hrušky paní Olze Kučerové, nar. 26. 06. 1971, bytem Dlážděná 322, 691 05 Zaječí za
kupní cenu ve výši 19.200,- Kč včetně DPH a schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci
v předloženém znění (viz příloha č. 4).
Usnesení č. 5/12/21
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví obce Hrušky: p.č. 241/2
zahrada, o výměře 52 m2, v k.ú. Hrušky panu Petru Nemejtovi, nar. 01.02.1984, bytem Na
rybníčku 135, 691 56 Hrušky za kupní cenu ve výši 10.400,- Kč včetně DPH a schvaluje
uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění (viz příloha č. 5).
Usnesení č. 6/12/21
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví obce Hrušky: p.č. 223
zahrada, o výměře 377 m2, v k.ú. Hrušky manželům Michalu Turčíkovi, nar. 21. 02. 1985 a Olze
Turčíkové, nar. 14. 07. 1986, oba bytem Na rybníčku 202, 691 56 Hrušky do jejich společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 75.400,-Kč včetně DPH a schvaluje uzavření kupní
smlouvy v této věci v předloženém znění (viz příloha č. 6).
Usnesení č. 7/12/21
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje koupi spoluvlastnického podílu o velkosti 1/12 pozemků ve
vlastnictví firmy VIAGEM a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín 186 00 Praha 8, IČO
04817320:
- parc. č. 2012/72, o evidované výměře 53 m2 (ostatní plocha),
- parc. č. 2013/97, o evidované výměře 1095 m2 (orná půda),
- parc. č. 2013/143, o evidované výměře 260 m2 (orná půda),
- parc. č. 2013/180, o evidované výměře 5932 m2 (ovocný sad),
- parc. č. 2014/17, o evidované výměře 58 m2 (ostatní plocha),
- parc. č. 2014/33, o evidované výměře 54 m2 (ostatní plocha),
- parc. č. 2078/106, o evidované výměře 2627 m2 (orná půda),
- parc. č. 2078/159, o evidované výměře 2300 m2 (orná půda),
- parc. č. 2078/315, o evidované výměře 778 m2 (vinice),
- parc. č. 2078/316, o evidované výměře 1465 m2 (orná půda),
- parc. č. 2159/214, o evidované výměře 2515 m2 (vinice),
- parc. č. 2159/227, o evidované výměře 826 m2 (orná půda),
- parc. č. 2159/286, o evidované výměře 2146 m2 (orná půda),
- parc. č. 2241/127, o evidované výměře 1719 m2 (orná půda),
- parc. č. 2241/154, o evidované výměře 1374 m2 (vinice),
- parc. č. 2241/155, o evidované výměře 875 m2 (vinice),
vše v katastrálním území Hrušky, zapsáno na listu vlastnictví č. 2643, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav;
a dále
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na tomto pozemku:
- parc. č. 2175/24, o evidované výměře 6083 m2 (orná půda),
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vše v katastrálním území Hrušky, zapsáno na listu vlastnictví č. 2399, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav;
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/4 na tomto pozemku:
- parc. č. 2175/179, o evidované výměře 5860 m2 (orná půda),
vše v katastrálním území Hrušky, zapsáno na listu vlastnictví č. 2369, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav;
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na tomto pozemku:
- parc. č. 2175/236, o evidované výměře 2960 m2 (orná půda),
vše v katastrálním území Hrušky, zapsáno na listu vlastnictví č. 2350, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav;
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na tomto pozemku:
- parc. č. 2167/298, o evidované výměře 3381 m2 (orná půda),
vše v katastrálním území Hrušky, zapsáno na listu vlastnictví č. 2166, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav;
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na tomto pozemku:
- parc. č. 2241/188, o evidované výměře 970 m2 (orná půda),
vše v katastrálním území Hrušky, zapsáno na listu vlastnictví č. 1816, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav; a
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na tomto pozemku:
- parc. č. 2241/180, o evidované výměře 4131 m2 (orná půda),
vše v katastrálním území Hrušky, zapsáno na listu vlastnictví č. 1793, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav; za kupní cenu 366 000,- Kč a schvaluje
uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění (viz příloha č. 7).
Usnesení č. 8/12/21
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje v předloženém znění Směrnici č. 1/2021, kterou se
stanovuje poskytování stravenkového paušálu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva
obce Hrušky. Směrnice je účinná od 1. 6. 2021.
(viz příloha č. 8).
Usnesení č. 9/12/21
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170 000,-- Kč a předložené
znění „Smlouvy č. DP01/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrušky na rok 2021“ Sokolu
Hrušky, zapsanému spolku, IČ 22842497, se sídlem Břeclavská 322, 691 56 Hrušky (viz příloha
č.8).
Usnesení č. 10/12/21
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 s navýšením příjmové části
o 2 097 800,- Kč, navýšením výdajové části o 3 440 000,- Kč a čerpáním finanční rezervy ve
financování ve výši 1 342 200,- Kč. Návrh rozpočtových opatření je přílohou tohoto zápisu (viz
příloha č. 9).
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Usnesení č. 11/12/21
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce ke schvalování rozpočtových opatření. Toto zmocnění
platí do odvolání a ruší veškerá předešlá schválená zmocnění.
Usnesení č. 12/12/21
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje v předloženém znění Obecně závaznou vyhlášku obce
Hrušky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu (viz příloha č. 10).
Usnesení č. 13/12/21
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje odložení schválení Obecně závazné vyhlášky obce Hrušky
č. 2/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na příští zasedání zastupitelstva
obce.
Usnesení č. 12/12/21
Zastupitelstvo obce Hrušky souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Hrušky a
zastupitelem obce Mgr. Stanislavem Helešicem na základě uzavření Dohody o provedení práce
při obsluze sběrného dvora. Souhlas se vyslovuje do konce volebního období 2018 - 2022.
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