ZÁPIS č. 06
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 13. 11. 2019 v 17.30 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 6. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 13. 11. 2019 v 17:35 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 12 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

Bc. Jana Filipovičová, Mgr. Stanislav Helešic, Boris Koníček, Jan Nešpor, Ing.
Jakub Říha, Ing. Marek Babisz, Věra Florusová, Mgr. Petr Dresler, Ph.D., Jaroslav
Smetana, Mgr. Svatava Bradávková, Marek Špacír, Ing. Petr Tichý, (viz. příloha
č. 2).
Omluvena: Ivana Jančálková
Neomluven: Ing. Miroslav Mráz, Ing. Lenka Marcinková Ondrášková
Předsedající dává dotaz ověřovatelům zápisu č. 05, Mgr. Helešicovi a Mgr. Dreslerovi, PHD., zda zápis č.
05 je v souladu s proběhlým jednáním zastupitelstva obce dne 19. 8. 2019. Ověřovatelé potvrzují, že zápis
č. 05 je v souladu s průběhem zasedání.
Usnesení č. 1/06/19
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 05, zasedání č. 06 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Mgr. Svatava Bradávková, Mgr. Petr Dresler, Ph.Dr. Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Marek
Babisz a Boris Koníček.
Hlasování o usnesení:
PRO – 12
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/06/19
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO (18 – 22)
3) Souhlasné prohlášení
4) Dohoda o narovnání
5) Prodej pozemku p. č. 1564/12
6) Prodej pozemků p. č. 223; 2078/444; 2108/2 – RO zamítnuté záměry
7) Nabídka pozemku p. č. 2050/4
8) Prominutí pokuty
9) Dodatek č. 4 – nový územní plán obce
10) Různé
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11) Diskuze
12) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Usnesení č. 3/06/19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání RO č. 18 – 22.
Hlasování o usnesení:
PRO – 12
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Bod č. 3 – Souhlasné prohlášení
Usnesení č. 4/06/19

Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Souhlasné prohlášení uzavřené mezi Obcí Hrušky a
Ludmilou Nešporovou, Břeclav týkající se vyřešení duplicity vlastnictví na pozemku p. č. 231/2
na ulici Na rybníčku.
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 4 – Dohoda o narovnání
Usnesení č. 5/06/19.
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dohodu o narovnání uzavřenou mezi Obcí Hrušky a
Ludmilou Nešporovou, Břeclav týkající se vzdání se duplicity vlastnictví na pozemku p. č. 231/2
na ulici Na rybníčku za částku 25 000,- Kč, kterou obdrží od paní Ludmily Nešporové, Břeclav,
která se tak stane jedinou majitelkou pozemku p. č. 231/2.
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 5 – Prodej pozemku p. č. 1564/12 o výměře 30 m2
Usnesení č. 6/06/19.
A) Zastupitelstvo obce Hrušky ruší usnesení č. 5/05/19 o prodeji pozemku p. č. 1564/14.
B) Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje prodej pozemku p. č. 1564/12 o výměře 30 m 2 za
cenu 1448,- Kč, tj. 48,26 Kč/m2. Náklady spojené se zápisem do KN uhradí kupující.
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 6 – Prodej pozemků p. č. 223; 2078/444; 2108/2 – RO zamítnuté záměry

Usnesení č. 7/06/19
A) Zastupitelstvo obce Hrušky zamítá žádost pana Lukáše Krůtila z ulice Knihovní o prodej
pozemku p. č. 2078/444 z důvodu ponechání si pozemku ve vlastnictví obce Hrušky.
B) Zastupitelstvo obce Hrušky zamítá žádost manželů Jurčekových z ulice Krátká o prodej
části pozemku p. č. 2108/2 z důvodu vedení inženýrských sítí pod tímto pozemkem.
C) Zastupitelstvo obce Hrušky zamítá žádost paní Kamily Bílkové, na ulici Na rybníčku o
prodej pozemku p. č. 223 z důvodu, že se jedná o pozemek za domem č. p. 202, který je v
dražbě a obec jeho odkup ponechá na novém majiteli nemovitosti, který jej může využívat
jako zahradu.
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Bod č. 7 – Nabídka pozemku p. č. 2050/4
Usnesení č. 8/06/19

Zastupitelstvo obce Hrušky zamítá nabídku Města Břeclav na odkup pozemku p. č. 2050/4 o
výměře 22 m2 v lokalitě Nádraží.
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0
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Bod č. 8 – Prominutí pokuty
Usnesení č. 9/06/19

Zastupitelstvo obce Hrušky zamítá žádost ing. Jiřího Kantora o prominutí pokuty ve výši
100 000,- Kč za nedokončení rodinného domku na parcele č. 1566/65. Zároveň pověřuje radu
obce Hrušky k projednání a uzavření splátkového kalendáře.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 1
M. Špacír

Bod č. 9 – Dodatek č. 4 – nový územní plán obce
Usnesení č. 10/06/19

Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na provedení územního
plánu obce Hrušky.
Hlasování o usnesení:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Bod č. 10 – Různé
Bc. Filipovičová:
- probíhá jednání o stanovení zón vnějšího havarijního plánování pro podzemní zásobník plynu ve
Tvrdonicích. Havarijní plán zasahuje do katastru obce Hrušky, zejména sonda Hr-2 na Zahajce,
což ovlivní současný i budoucí rozvoj obce. Budeme se snažit o jednání s firmou innogy o přesun
této sondy.
- co se týká nového územního plánu, byly po veřejném projednání doručeny připomínky občanů, se
kterými se musíme vypořádat. Jedná se hlavně o zónu pro vinařství na Zahajce, novou změnu na
ulici U hřiště a plochu na Zahajce.
- v souvislosti s výstavbou nové rodinné výstavby na Zahajce, kdy kvůli sondě innogy nepovolí
výstavbu 4 rodinných domků, bude provedena výše uvedená změna území na Zahajce a domky
budou přesunuty na tuto plochu.
Bod č. 11 – Diskuze
Pan Rech požádal o umístění svodidel u kanalizační vpusti na rohu ulice Na aleji a do budoucna vyřešení
odtoku dešťových vod na této ulici.
Bc. Filipovičová – bude se pokračovat v opravách silnic v obci a v další fázi budou práce pokračovat na
ulici Na aleji. Při této příležitosti budou řešeny i dešťové vody.
Ing. Tichý – zda existuje plán dalších investičních akcí.
Bc. Filipovičová – plán je v přípravě, přivítáme podněty od ostatních zastupitelů.
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