Výpis usnesení - ZÁPIS č. 10
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 22. 3. 2016 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 22. 3. 2016 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 15 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:
Mgr. Svatava Bradávková, Bc. Jana Filipovičová, Jan Nešpor, Radoslava Procházková, Ing. Jakub Říha,
Ing. Lenka Marcinková Ondrášková, MUDr. Jana Teturová, Ing. Marek Babisz, Ing. Miroslav Mráz,
Josef Trecha, Boris Koníček, Ing. Petr Tichý, Mgr. Lenka Holečková, Mgr. Stanislav Helešic, Josef
Strach. (viz. příloha č. 2).
Bod č. 1 Zahájení
Usnesení č. 1/10/16
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 09. Zasedání č. 10 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Ing. Lenka Marcinková Ondrášková a Ing. Miroslav Mráz. Ověřovateli zápisu byli určeni Ing.
Marek Babisz a Boris Koníček.
Hlasování o usnesení:
PRO – 15
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/10/16
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO
3) Bezúplatný převod pozemku p. č. 205 (silnice směrem na Týnec)
a) zrušení usnesení č. 12/25/14
b) schválení bezúplatného převodu
4) Schválení smlouvy prodeje pozemku p. č. 702/1 – parkoviště před COOP Mikulov
5) Prodej pozemku p. č. 1558, výměra 69 m2
6) Schválení Smlouvy č. DP01/2016 – dotace Sokol Hrušky
7) Různé
8) Diskuze
9) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 15

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0
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Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Usnesení č. 3/10/16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání 24 - 28.
Hlasování o usnesení:
PRO – 15
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 3 – Bezúplatný převod pozemku p. č. 205 – silnice na Týnec
Usnesení č. 4/10/16
a) Zastupitelstvo obce Hrušky ruší usnesení č. 12/25/2014
b) Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 205 – pozemek pod silnicí
vedoucí na Týnec dle geometrického plánu č. 1165-57/2014 pro Jihomoravský kraj.
Hlasování o usnesení:
PRO – 15
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Bod č. 4 – schválení smlouvy o prodeji pozemku p. č. 702/1 – parkoviště před COOP
Usnesení č. 5/10/16
I. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu, kterou předložila firma Jednota spotřební družstvo
Mikulov, týkající se prodeje části pozemku p. č. 702/1 o výměře 198 m2, geometrickým plánem č. 121287/2015 označenou p. č. 702/7 nacházejícího se v katastrálním území Hrušky, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav za cenu
dohodnutou Budoucí smlouvou kupní v roce 2014 (usn. 9/28/14)
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce Hrušky tuto smlouvu jménem obce uzavřít. Vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí provede kupující.
Hlasování o usnesení:

PRO – 15

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 5 – Prodej pozemku p. č. 1558 o výměře cca 69 m2
Usnesení . 6/10/16
I. Zastupitelstvo obce odkládá prodej pozemku parc. č. 1558 o výměře 69 m2 do doby, kdy zájemce
předloží úřední odhad ceny pozemku.
Hlasování o usnesení:

PRO – 15

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 6 – Schválení Smlouvy č. DP01/2016 – dotace Sokol Hrušky
Usnesení č. 7/10/16
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Smlouvu č. DP01/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrušky
v roce 2016 ve výši 170 000,-Kč občanskému sdružení Sokol Hrušky.
Hlasování o usnesení:
PRO – 15
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 7 – Různé
Ing. Tichý – dotaz, zda je již platná smlouva o spolupráci s Městskou policií Mor. Nová Ves.
Bc. Filipovičová – smlouva je uzavřena, schválena Krajským úřadem Brno, rozhodnutí nabylo právní
moci, budou upřesněny podmínky spolupráce dle smlouvy.
Ing. Tichý – zda bude pořízen radar pro měření rychlosti v obci a při překročení rychlosti se budou řešit
přestupky za překročení.
Bc. Filipovičová – radar bude pořízen, proběhne průzkum cen u různých dodavatelů. Bude sloužit pro
orientační měření rychlosti.
Bod č. 8 – Diskuze
Ing. Strach – co se staví v prostoru za benzínovou čerpací stanicí.
Bc. Filipovičová – seznámila zastupitele obce s vizualizací projektu výrobní haly pro drobnou výrobu.
Vzniknou zde i nová pracovní místa.
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Paní Procházková – kdy se budou budovat chodníky na ulici Břeclavská a jak se budou řešit parkovací
místa.
Bc. Filipovičová – chodníky na ulici Břeclavská budou budovány v dalších etapách v příštím roce za
přispění dotací. S parkováním je to vzhledem k nedostatečnému prostoru problém.
Ing. Marcinková Ondrášková – zda si firma HB Krako požádala o koupi pozemků.
Bc. Filipovičová – žádost o pozemky firma HB Krako zaslala – je třeba žádost upřesnit vzhledem
k územnímu plánu. Firma má zájem koupit i bývalé koupaliště a bude jej využívat po opravě jako požární
nádrž.
Ing. Mráz – zda a kdy se bude budovat chodník na ulici Záhumenní
Bc. Filipovičová – zastupitelstvem obce byl schválen strategický rozvojový plán, chodníky v obci se
budovat budou postupně, bohužel tyto již budou bez přispění dotací, nevedou podél silnice III. třídy, což
je jednou z podmínek dotace, ale podél místních komunikací.
Bod č. 9 – Závěr

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