Výpis usnesení - ZÁPIS č. 11
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 21. 6. 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 21. 6. 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 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:
Mgr. Svatava Bradávková, Bc. Jana Filipovičová, Jan Nešpor, Radoslava Procházková, Ing. Jakub Říha,
Josef Trecha, Boris Koníček, Ing. Petr Tichý, Mgr. Stanislav Helešic. (viz. příloha č. 2).
Omluveni: Mgr. Lenka Holečková, MUDr. Jana Teturová, Josef Strach, Ing. Miroslav Mráz, Ing. Lenka
Ondrášková Marcinková, Ing. Marek Babisz.
Bod č. 1 Zahájení
Usnesení č. 1/11/16
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 10. Zasedání č. 11 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Mgr. Stanislav Helešic, paní Radoslava Procházková. Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Jakub
Říha, Mgr. Svatava Bradávková.
Hlasování o usnesení:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/11/16
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO
3) Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2015
4) Účetní závěrka r. 2015
5) Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod
6) Závěrečný účet Region Podluží
7) Koupě 1/3 pozemků p. č. 699/1, 699/7
8) Schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 770/1 (silnice na ulici Za dvorem)
9) Projednání ukončení členství v DSO Čistý Jihovýchod
10) Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek – Bezbariérové chodníky II. etapa – ulice
Hlavní
11) Jmenování výběrové komise pro výběr dodavatele stavebních prací „Bezbariérové chodníky II.
etapa – ulice Hlavní
12) Různé
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13) Diskuze
14) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 9

PROTI – 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Usnesení č. 3/11/16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání 29 - 32.
Hlasování o usnesení:
PRO – 9
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 3 – Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2015
Usnesení č. 4/11/16
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hrušky za rok 2015
včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 a to bez výhrad (viz. příloha č. 3).
Hlasování o usnesení:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Bod č. 4 – Účetní závěrka r. 2015
Usnesení č. 5/11/16
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku hospodaření obce Hrušky za rok 2015.
Hlasování o usnesení:
PRO – 9
PROTI - 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 5 – Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod
Usnesení 6/11/16
Zastupitelstvo obce Hrušky bere na vědomí závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok 2015
Hlasování o usnesení:

PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 6 – Závěrečný účet Region Podluží
Usnesení 7/11/16
Zastupitelstvo obce Hrušky bere na vědomí závěrečný účet Regionu Podluží za rok 2015
Hlasování o usnesení:

PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 7 – Koupě 1/3 pozemků p. č. 690/1, 699/7
Usnesení č. 8/11/16
I. Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje kupní smlouvu týkající se koupě 1/3 pozemků p.č. 699/7 o
výměře 27 m2 a p. č. 699/1 o výměře 61,33 m2 nacházející se v katastrálním území Hrušky,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 854 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Břeclav od paní Žofie Haráskové, bytem Břeclav, Fintajslova 2362/34
za celkovou cenu 8 833,- Kč.
II. Zastupitelstvo obce Hrušky ukládá starostce obce podle bodu I. tohoto usnesení, 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 – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 8 – Schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 770/1 (silnice na ulici Za dvorem)
Usnesení č. 9/11/16
I. Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 770/1 o
výměře 6520 m2, od ÚZSVM do vlastnictví Obce Hrušky.
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II. Zastupitelstvo obce Hrušky ukládá starostce obce připravit v součinnosti s ÚZSVM návrh
smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
Hlasování o usnesení:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 9 – Projednání ukončení členství v DSO Čistý Jihovýchod
Usnesení č. 10/11/16
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení členství v Dobrovolném svazku obci Čistý Jihovýchod ke dni 31.
12. 2016.
Hlasování o usnesení:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 10 – Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek – Bezbariérové chodníky II.

etapa – ulice Hlavní
Usnesení č. 11/11/16
I. Zastupitelstvo obce jmenuje komisi pro otevírání obálek v rámci výběrového řízení na zhotovitele
chodníků II. etapa v tomto složení: Dominik Lukács, Mgr. Ilja Kašík, Mgr. Svatava
Bradávková.
II. Zastupitelstvo obce jmenuje náhradníky komise pro otevírání obálek v rámci výběrového řízení na
zhotovitele chodníků II. etapa v tomto složení: JUDr. Michal Šilhánek, Jan Nešpor , Josef
Trecha. Náhradníci budou nastupovat v uvedeném pořadí.
Hlasování o usnesení
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 11 – Jmenování výběrové komise pro výběr dodavatele stavebních prací „Bezbariérové
chodníky II. etapa – ulice Hlavní
Usnesení č. 12/11/16
I. Zastupitelstvo obce jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavebních prací – chodníky
II. etapa ve složení: Dominik Lukács, Mgr. Ilja Kašík, Mgr. Svatava Bradávková, Jan Nešpor,
Josef Trecha.
II. Zastupitelstvo obce jmenuje náhradníky hodnotící komise pro výběr dodavatele stavebních prací –
chodníky II. etapa v pořadí: JUDr. Michal Šilhánek, Bc. Jana Filipovičová, Radoslava
Procházková, Mgr. Lenka Holečková, Ing. Jakub Říha.
Hlasování o usnesení
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 12 – Různé
Bc. Filipovičová informovala členy ZO o stavu žádostí o dotace. Nebyly poskytnuty dotace na sakrární
stavby a na hřiště u ZŠ. Na výstavbu chodníků II. etapa byla schválena dotace ve výši 85 % nákladů.
V letošním roce bude zahájena restaurace sochy Sv. Michaela i bez dotací. Na ostatní sochy požádáme
v příštím roce o dotaci znovu.
Výstavba hřiště u ZŠ - bylo dočasně pozastaveno z důvodu nevyjasněnosti povinnosti odvodu za vynětí ze
zemědělského půdního fondu, poplatky za vynětí mají být pro tyto účely prominuty. O dotaci na hřiště
v příštím roce opět požádáme, pokud bude vyhlášena příslušná výzva. Bude také žádáno z regionálních
firemních dotačních programů.
Požádala zastupitele, aby se zúčastnili schůze DSO Společná čistírna odpadních vod Hrušky – Týnec ve
čtvrtek 23. 6. 2016.
Bod č. 13 – Diskuze
Manž. Filipovičovi přednesli problematiku na místním hřbitově. Bylo by vhodné odstranit zbylé
obrubníky z prázdných hrobových míst, špatně se kolem vyséká tráva.
Bc. Filipovičová – vzhledem k tomu, že obrubníky jsou majetkem bývalých nájemců hrobů, pokusíme se
s nimi domluvit a tyto obrubníky odstranit.
Pan Filipovič – možná by bylo dobré pořídit větší kontejner na hřbitov.
Paní Antoschová – ohledně petice proti prodeji pozemků firmě HB Krako s.r.o. Hrušky. Z hlediska
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současného územního plánu je tam definována občanská vybavenost a orná půda – zelená plocha. Na
odboru pro územní plánování v Břeclavi je požadavek na změnu území na podnikatelskou zónu s čímž
spousta občanů nesouhlasí a povede to k rozšíření firmy. Tomu je třeba zabránit i za cenu, že firma
z Hrušek odejde. Dělá to tak spousta firem, když je někde nespokojena.
Pan Trecha – děje se tak u firem, které si pronajmou halu, vytěží veškeré státní daňové úlevy a pokračují
do jiné země.
Bc. Filipovičová – nový územní plán se projednává od roku 2011. V průběhu této doby probíhala jednání,
zapracovávaly se podněty od občanů a všichni měli stejnou možnost podat si žádost nebo připomínku ke
změně. Firma HB Krako s.r.o. podala připomínku o změně už loni v zákonné lhůtě pro jejich podávání.
Dále proběhlo veřejné projednávání změn a celkového územního plánu. Ing. Hučík, zpracovatel celkového
ÚP považoval za elegantně vyřešený problém se starým koupalištěm, které by bylo zahrnuto do areálu
firmy a obci Hrušky by odpadla starost, co s tímto koupalištěm dál. Stávající situace je dlouhodobě
neudržitelná, sanace železobetonových stěn je velmi nákladná.
Paní Antoschová – dal by se zde zřídit mokřad.
Mgr. Helešic – zda paní Antoschová ví, co takový mokřad znamená a jaký by měl dopad na okolí?
Poté pokračovala Bc. Filipovičová s tím, že na vzniklou situaci je nutné pohlížet z více stran. Musí se brát
v potaz požadavky nejen občanů Hrušek, ale i firem, které na území obce působí a najít vzájemnou
přijatelnou shodu. V novém územním plánu je vyznačena obslužná komunikace, která bude vyúsťovat
mimo území obce a bude tak odlehčeno dopravě na ulici Na aleji. Připravuje se pracovní schůzka s Ing.
Raclavskou a zastupiteli obce (hlavně nově zvoleným), kde bude shrnuta problematika tvorby ÚP od roku
2011, změny ÚP aj.
Paní Antoschová – zda bude tato schůzka veřejná.
Bc. Filipovičová – bude se jednat o pracovní schůzku neveřejnou, ale v případě dostatečného zájmu ze
strany občanů se nebráníme uspořádat schůzku veřejnou.
Ing. Tichý – zda se připravuje celková pozemková úprava.
Bc. Filipovičová – v současné době není žádný podnět a ani není známo, že by se celková pozemková
úprava připravovala.
Bod č. 14 – Závěr

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