Výpis usnesení - ZÁPIS č. 26
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 3. 10. 2018 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 26. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 3. 10. 2018 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 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, Ing. Marek Babisz, Bc. Jana Filipovičová, Ing. Miroslav Mráz, Jan Nešpor,
Ing. Lenka Marcinková Ondrášková, Radoslava Procházková, Ing. Jakub Říha, Mgr. Lenka Holečková,
MUDr. Jana Teturová, Josef Trecha. (viz. příloha č. 2).
Omluven: Ing. Petr Tichý, Boris Koníček, Mgr. Stanislav Helešic
Neomluven: Josef Strach
Usnesení č. 1/26/18
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 25, zasedání č. 26 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Ing. Jakub Říha a Ing. Marek Babisz. Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Lenka Marcinková
Ondrášková a MUDr. Jana Teturová.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/26/18
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO (zasedání č. 74 - 81 )
3) Územní plán – souhlas v pokračování v pořizování
4) Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby
5) Zprava výběrové komise – parkoviště u MŠ, výběr zhotovitele
6) Schválení Smlouvy o dílo
7) Prodej pozemku p. č. 2241/78 o výměře 244 m2
8) Schválení ceny stavby na pozemku p.č. 770/1 (znalecký posudek č. 671-48/18)
9) Provozování Pošty partner
10) Různé
11) Diskuze
12) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0
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Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Usnesení č. 3/24/18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání 74 - 81.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 3 – Územní plán – pokračování v pořizování
Usnesení č. 4/26/18

Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování v pořizování územního plánu Hrušky následovně:
- požádá dotčené orgány o vyjádření se k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek dle § 53 odst. 1 stavebního zákona a dále požádá Krajský úřad
Jihomoravského kraje o stanoviska dle § 53 odst. 2) stavebního zákona
- upraví územní plán dle výsledků vyhodnocení projednání
- projedná územní plán v opakovaném veřejném projednání, neboť výsledky vyhodnocení
projednání směřují k podstatné úpravě návrhu ÚP Hrušky
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 4 – Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby
Usnesení 5/26/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje panu Konečnému a paní Hessové posunutí termínu dokončení
stavby rodinného domku do 30. 6. 2019.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Bod č. 5 – Zpráva výběrové komise – parkoviště u MŠ
Usnesení 6/26/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje vítěze výběrového řízení pro zakázku na stavební práce vybudování
parkoviště u Mateřské školy Hrušky firmu Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem Riegrova 37, 690 02
Břeclav, IČ 26264081 s nejnižší nabídkovou cenou 937 280,- Kč bez DPH.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 6 – Schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
Usnesení 7/26/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Smlouvu o dílo na stavební práce výstavby parkoviště u mateřské
školy, která bude uzavřena s firmou Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem Riegrova 37, 690 02 Břeclav,
IČ 26264081. Cena díla činí 937 280,- Kč bez DPH. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Bod č. 7 – Prodej pozemku p. č. 2241/78 o výměře 244 m 2
Usnesení č. 8/26/18
I. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2241/78 o výměře 244 m2, nacházejícího se v katastrálním území
Hrušky, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Břeclav, panu Štěpánu Doležalovi za cenu stanovenou úředním odhadem, který
nechá vypracovat obec Hrušky a jeho cenu uhradí kupující. Veškeré další poplatky spojené s převodem
nemovitosti uhradí kupující.

II. ZO ukládá starostce obce Hrušky vypracovat návrh smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení.
Správní poplatek za vklad do KN a náklady související s koupí pozemku uhradí nabyvatel. Tuto
smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
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Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Bod č. 8 – Schválení ceny stavby na pozemku p. č. 770/1
Usnesení č. 9/26/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje cenu stavby - silnice na pozemku p. č. 770/1 stanovenou úředním
odhadem č. 671-48-18, který vypracovala Ing. Šárka Prachařová, Ladná na částku 1 706 426,90- Kč pro
účely zavedení stavby silnice do majetku obce Hrušky.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0
Bod č. 9 – Provozování Pošty Partner
Usnesení č. 10/26/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje záměr provozování služby Pošta Partner od 1. 2. 2019.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL - 1
Ing. Mráz

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