Výpis usnesení - ZÁPIS č. 12
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 11. 7. 2016 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 12. zasedání
Zastupitelstva obce Hrušky dne 11. 7. 2016 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 http:/www.hrusky.cz, a to nejméně sedm dní přede dnem
konání zasedání (viz. příloha zápisu č. 1) a dále konstatovala, že je přítomno 13 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:
Bc. Jana Filipovičová, Mgr. Stanislav Helešic, Mgr. Lenka Holečková, Ing. Miroslav Mráz, Jan Nešpor,
Radoslava Procházková, Ing. Jakub Říha, Josef Trecha, Ing. Lenka Marcinková Ondrášková, Josef
Strach, MUDr. Jana Teturová, Ing. Marek Babisz, Boris Koníček, (viz. příloha č. 2)
Omluven: Mgr. Svatava Bradávková, Ing. Petr Tichý – dostaví se později
Usnesení č. 1/12/16
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 11. Zasedání č. 12 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Ing. Jakub Říha a Mgr. Lenka Holečková. Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Stanislav
Helešic a Ing. Lenka Ondrášková Marcinková.
Hlasování o usnesení:
PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/12/16
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Schválení zhotovitele prací „Bezbariérové chodníky – II. etapa“
3) Různé
4) Diskuze
5) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 13

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Dostavil se Ing. Petr Tichý.
Bod č. 2 – Schválení zhotovitele prací „Bezbariérové chodníky – II. etapa“
Usnesení č. 3/12/16
I. Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje vítěze výběrového řízení pro zakázku na stavební práce
akce „Hrušky ul. Hlavní - bezbariérová trasa“ firmu Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav
s nabídkovou cenou 2 576 367,30 Kč bez DPH.
II. Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Smlouvu o dílo na stavební práce výstavby bezbariérových
chodníků předloženou vítěznou firmou Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav. Zároveň pověřuje
starostku obce k zapracování připomínek členů ZO v bodě 1. 1. a 2. 1. a podpisem této
smlouvy.
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Hlasování o usnesení:

PRO – 14

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 3 – Různé
Ing. Tichý – je potřeba ořezat živý plot na rohu ulice Na aleji a Břeclavská u Talábova šenku, kdy je při
výjezdu bráněno ve výhledu na ulici Břeclavská.
Ing. Tichý – vzniká potřeba vyčištění a údržby Svodnice tekoucí přes obec
Bc. Filipovičová – bylo jednáno s Povodím Moravy – obec je zahrnuta do plánu údržby v letošním roce.
Povodí však nedisponuje dostatečným počtem pracovníků k sekání břehů svodnice, je však ochotno
finančně přispívat, pokud budou břehy sekány pracovníky obce.
Ing. Mráz – opakovaný dotaz – kdo je majitelem víceúčelového hřiště u Myslivny.
Bc. Filipovičová – majitele se zatím nepodařilo zjistit.
Ing. Mráz – zda už jsou vyrovnány pohledávky za Sokolem Podluží v likvidaci.
Bc. Filipovičová – obec měla pohledávky přihlášeny do exekučního řízení, které již proběhlo, finance byly
připsány na obecní účet.
Ing. Mráz – jaká je situace v průzkumu firem zabývajících se svozovým hospodářstvím.
Bc. Filipovičová – průzkum trhu proběhl, vyhodnocením bude pověřen finanční výbor.
Ing. Mráz – jak a kdy budou pokračovat jednotlivé etapy výstavby chodníků. Navrhoval dlouhodobé
zpracování výstavby všech chodníků v obci.
Bc. Filipovičová – v prosinci 2015 byl zpracován a schválen zastupitelstvem obce rozvojový dokument
obce Hrušky, který řeší i plán výstavby jednotlivých etap na příští období. Ve výstavbě se pokračuje –
letos II. etapa chodníků na ulici Hlavní, příští rok III. etapa po obou stranách ulice Břeclavská.
Ing. Mráz – přesto by měl být, dle jeho názoru, výhled jednotlivých etap výstavby chodníků v obci
zpracován alespoň na 20 let dopředu.
Ing. Mráz – je potřeba zaktualizovat stránky obce.
Pan Strach – zda je možné vydláždit vjezdy do domů tam, kde je dosud travnatý povrch.
Bc. Filipovičová – s vydlážděním vjezdů do domů není problém, staré dlaždice z chodníků jsou
k dispozici na dvoře hasičské zbrojnice. Nelze zaměňovat s budováním a rozšiřováním parkovacích míst.
Bod č. 4 – Diskuze
V tomto bodě proběhla diskuze přítomných občanů se zastupiteli obce.
Paní M. Blažejová – kdy bude chodník na Břeclavské. Proč se dokončuje ulice Hlavní.
Bc. Filipovičová – ulice Hlavní je zařazena do tzv. II. etapy budování chodníků v obci, aby byla dodržena
návaznost na I. etapu. Ulice Břeclavská je zařazena do III. etapy, kdy je v současné době zpracovávána
projektová dokumentace a k vlastnímu budování dojde v roce 2017 po obou stranách ulice Břeclavská.
Paní Blažejová – znovu dotaz – kdy to teda bude.
Ing. Ondrášková Marcinková – jak již uvedla paní starostka, bude to v roce 2017.
Pan Nešpor – jak se bude řešit problém odpadové jámy v Hastrmanech.
Bc. Filipovičová – byla obesílána majitelka pozemku, bohužel však bez odezvy z její strany. V současné
době problém řeší Krajský úřad Brno, inspekce životního prostředí.
Pan Nešpor – umístit nové dopravní značky v lokalitě U hřiště – omezení rychlosti a obytná zóna.
Bc. Filipovičová – obec má zpracován nový pasport chodníků, komunikací a dopravního značení, který
zpracovával odborný projektant. Dle tohoto dokumentu projektant neshledal další osazení značek. Na
základě podnětu bude projektant znovu osloven a případně chybějící značky budou doplněny.
Ing. Mráz – jaký kamerový systém a proč bude v obci umístěn.
Bc. Filipovičová – instalace kamerového systému proběhne v souvislosti se spolupráci s Městskou policií
v Moravské Nové Vsi. Kamery budou umístěny na nejvíc problémové místa a napojeny na strážní pult
v Moravské Nové Vsi.
Ing. Říha – jak často do obce městská policie zajíždí.
Bc. Filipovičová – jsou pochyceny všechny akce v obci, ve spolupráci se řešili problémy některých
občanů, jsou zajištěny i preventivní projížďky obcí. V případě potřeby je k dispozici telefon.
Pan Třináctý – na ulici Na aleji po krátkém zlepšení v současné době stále pracovníci firmy Krako s.r.o.

2/3

jezdí rychle.
Bc. Filipovičová – s městskou policií je domluveno namátkové hlídání rychlosti na této ulici. Budeme
spolupracovat i se státní policií.
Pan Třináctý – co bude dál se starým koupalištěm.
Bc. Filipovičová – v současné době se o opravách a úpravách neuvažuje, nebyly v tomto směru vzneseny
žádné podněty ze strany občanů a zastupitelů. Na posledním zasedání ZO byli členové informováni o
připravované schůzce s autory územního plánu Ing. Raclavskou a Ing. Hučíkem. Pracovní schůzka se
uskuteční pravděpodobně začátkem září a k územnímu plánu proběhne ještě veřejné projednávání.
Ing. Mráz – proč byl schválen prodej pozemků před dokončením a schválením územního plánu.
Bc. Filipovičová – prodej pozemků nebyl schválen. Na radě obce byl schválen pouze záměr prodeje
pozemků. Je to běžný postup jako v případě prodeje jakéhokoliv jiného pozemku. Prodej pozemků nemá
na územní plán vliv. V současné době není prodej pozemků schválen, není schválen územní plán a majitel
firmy Krako s. r. o. od záměru koupě pozemků upustil.
Paní Antoschová – zda je možné podávat připomínky k územnímu plánu.
Bc. Filipovičová – je to možné ústně v rámci veřejného projednávání.
Ing. Mráz – koupaliště a okolí by mělo zůstat, nemělo by se tam nic měnit.
Ing. Ondrášková Marcinková – umístit v okolí koupaliště cedule s upozorněním vstupu na vlastní
nebezpečí.
Bod č. 5 – Závěr

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

3/3

