ZÁPIS č. 07
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 17. 12. 2019 v 16.30 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 7. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 17. 12. 2019 v 16,40 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:

Omluven:

Bc. Jana Filipovičová, Mgr. Stanislav Helešic, Jan Nešpor, Ing. Marek Babisz,
Věra Florusová, Mgr. Petr Dresler, Ph.D., Jaroslav Smetana, Mgr. Svatava
Bradávková, Marek Špacír, Ing. Lenka Marcinková Ondrášková (viz. příloha č. 2).
Ing. Miroslav Mráz, Ivana Jančálková, Boris Koníček, Ing. Jakub Říha, Ing. Petr
Tichý, Marek Špacír – dostaví se později

Předsedající dává dotaz ověřovatelům zápisu č. 06, Ing. Babiszovi, zda zápis č. 06 je v souladu
s proběhlým jednáním zastupitelstva obce dne 13. 11. 2019. Ing. Babisz potvrzuje, že zápis č. 06 je
v souladu s průběhem zasedání.
Předsedající určuje zapisovatele dnešního průběhu zasedání ZO Ing. Boženu Kratochvílovou.
Předsedající dále navrhuje tyto ověřovatele zápisu: Mgr. Stanislav Helešic, Ing. Lenka Marcinková
Ondrášková.
Hlasování o návrhu:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Dále navrhla tyto členy návrhové komise: Jaroslav Smetana, Mgr. Petr Dresler, PhD.
Hlasování o návrhu:
PRO – 9
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Usnesení č. 1/07/19
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 06, zasedání č. 07 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Jaroslav Smetana a Mgr. Petr Dresler, PhD. Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Stanislav
Helešic a Ing. Lenka Marcinková Ondrášková.
Hlasování o usnesení:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Předsedající navrhuje, aby se program zasedání ZO řídil předloženým programem:
Hlasování o návrhu:
PRO – 9
PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Usnesení č. 2/07/19
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti RO (23 – 25)
3) Středně dobý výhled 2020 – 2023
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4) Rozpočtové opatření č. 4/2019
5) Rozpočet 2020
6) Prodej pozemku p. č. 164
7) Zápis ze zasedání finančního výboru
8) Různé
9) Diskuze
10) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady obce
Členům ZO byla předložena zpráva o činnosti rady obce (zasedání RO č. 23 - 25).
Po zodpovězení dotazů zastupitelů, navrhuje předsedajíc vzít zprávu na vědomi.
16,55 hod. – dostavil se Marek Špacír
Hlasování o návrhu:

PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Usnesení č. 3/07/19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání RO č. 23 – 25.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Bod č. 3 – Střednědobý výhled
Členům zastupitelstva obce byl předložen návrh střednědobý výhled na r. 2020 – 2023 Obce Hrušky (viz.
příloha č. 3). Předsedající objasnila jednotlivé položky rozpočtového výhledu a navrhla rozpočtový výhled
schválit.
Hlasování o návrhu:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0
Usnesení č. 4/07/19
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje střednědobý výhled na r. 2020 – 2023 Obce Hrušky (viz. příloha č. )
Hlasování o usnesení:
PRO –
PROTI –
ZDRŽEL –

Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č. 4/2019
ZO bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2019. V podstatě se jedná o přesun investic
neinvestiční transfer pro DSO což představuje navýšení výdajové části o 7 940 000,- Kč,
vytvoření finanční rezervy ve výši 7 940 000,- Kč a a přesun financí na termínovaný vklad ve
výši 2 000 000,- Kč. (viz. příloha zápisu č. 4). Předsedající navrhuje rozpočtové opatření č.
4/2019 schválit.
Hlasování o návrhu:

PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Usnesení č. 5/07/19.
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 s navýšením výdajové části

části o 7 940 000,- Kč, změna financování o 7 940 000,- a přesun prostředků na termínovaný
vklad ve výši 2 000 000 Kč (viz. příloha zápisu č. 4).
Hlasování o usnesení:

PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0
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Bod č. 5 – Rozpočet 2020
Předložený návrh rozpočtu, byl sestaven v návaznosti na rozpočtový výhled a skutečného čerpání v roce
2019, byl projednán na zasedání RO a zveřejněn na úřední desce. Nyní je předložen ke schválení Návrh
rozpočtu – závazné ukazatele rok 2020. Návrh rozpočtu roku 2020 (neboli rozpis rozpočtu) má pouze
informativní charakter - viz. přílohy. Po dotazech zastupitelů navrhuje předsedající rozpočet na rok 2020
schválit.
Hlasování o návrhu:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Usnesení č. 6/07/19.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2020 takto:
Celkové příjmy ve výši 31 222 800,- Kč;
Celkové výdaje ve výši 42 758 000,- Kč;
Financování tvoří použití finanční rezervy ve výši 11 535 200,- Kč (viz. příloha č. 6)
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu – závazné
ukazatele rok 2020“ (viz. příloha č. 5)
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Bod č. 6 – Prodej pozemku p. č. 164
Manželé Skulínkovi, Břeclav požádali o prodej pozemku p. č. 164 o výměře 73 m2 v katastru obce
Hrušky. Jedná se o přístupový pozemek z nezpevněné cesty k pozemku p. č. 163, který je již v jejich
vlastnictví. Cena pozemků v této lokalitě byla stanovena znaleckým posudkem na 27,- Kč/ m2. Celková
cena pozemku činí 1 971,- Kč. Předsedající navrhuje prodej pozemku schválit na uvedenou cenu s tím, že
další poplatky s prodejem pozemku spojené uhradí kupující.
Hlasování o návrhu:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Usnesení č. 7/07/19
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje prodej pozemku p. č. 164 o výměře 73 m2 v katastru obce
Hrušky za cenu 27,- Kč/ m2, celkem 1 971,- Kč,-. Náklady spojené se zápisem do KN uhradí
kupující.
Hlasování o usnesení:

PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Bod č. 7 – Zápis ze zasedání finančního výboru
Členům ZO byl předložen zápis ze zasedání finančního výboru, kde byl projednán návrh
rozpočtu na rok 2020, střednědobý výhled na roky 2020 – 2023 a jednotlivé účetní výkazy.
Předsedající navrhuje vzít zápis na vědomí.
Hlasování o návrhu:

PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Usnesení č. 8/07/19

Zastupitelstvo obce Hrušky bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru.
Hlasování o usnesení:

PRO – 10

PROTI – 0

ZDRŽEL - 0

Bod č. 8 – Různé
Paní starostka informovala:
- byla podána žádost o dotace o rekonstrukci poloviny veřejného osvětlení, dotace byla schválena
- byla podána žádost o dotace na revitalizaci rybníka, o přidělení dotace zatím nebylo rozhodnuto
- v příštím roce bude opakovaně podána žádost na rekonstrukci hasičské zbrojnice
- pokračují přípravné práce na revitalizaci bývalé požární nádrže u ulice Sklepní
- na naši žádost byl o 3 roky posunut termín předložení vyúčtování dotace na infrastrukturu I. etapy
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na Zahajce. Při návštěvě paní starostky na MMR ČR bylo doporučeno podat žádost o dotaci na
vybudování infrastruktury na Zahajce II. etapa. K tomuto je potřeba přijmout usnesení o schválení
podání žádosti o dotaci.
Usnesení č. 9/07/19
Zastupitelstvo obce Hrušky souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MMR ČR pro výstavbu infrastruktury
projektu Zahájka II.
Hlasování o usnesení:
PRO – 10
PROTI – 0
ZDRŽEL - 0
Bod č. 9 – Diskuze
Nebyly vzneseny žádné diskuzní příspěvky.
Bod č. 10 – Závěr
Předsedající po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky a vyčerpání všech
příspěvků poděkovala všem za účast a zasedání ZO dne 17. 12. 2019 v 17.50 hod. ukončila.

Zapsala dne 17. 12. 2019
Starostka obce: Bc. Jana Filipovičová

Ing. Božena Kratochvílová
…………………………….

Ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Marcinková Ondrášková …………………………….
Mgr. Stanislav Helešic

…………………………….
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