Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušky,
konaného 22.7.2020 v 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ:
Usnesení č. 1/10/20
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze zasedání ZO č. 09, zasedání č. 10 zastupitelstva obce povede
Bc. Jana Filipovičová, starostka obce, zapisovatelem byla určena Ing. Adéla Nešporová, členy
návrhové komise byli určeni Ing. Jakub Říha, Mgr. Stanislav Helešic. Ověřovateli zápisu byli
určeni Mgr. Petr Dresler, Ph.D., Ing. Lenka Ondrášková Marcinková.
Usnesení č. 2/10/20
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Smlouva č. DP02/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Sokol Hrušky
Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZO
Mimořádné odměny členům ZO
Stanovy svazku obcí Hrušky a Týnec pro stavbu Společná ČOV Hrušky – Týnec
Delegování členů ZO – Členská schůze svazku obcí Hrušky a Týnec pro stavbu Společná
ČOV Hrušky – Týnec
7) Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu obce Hrušky 2015 – 2020
8) Soudní spor – náhrada škody a dohoda o vypořádání – úraz při chůzi po obecním
chodníku
9) Závěrečný účet DSO Hrušky a Týnec pro stavbu Společná ČOV Hrušky - Týnec za rok
2019
10) Různé
11) Diskuze
12) Závěr
Usnesení č. 3/10/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170 000,-- Kč a předložené
znění „Smlouvy č. DP02/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrušky na rok 2020“ Sokolu
Hrušky, spolku, IČ 22842497, se sídlem Břeclavská 322, 691 56 Hrušky.
Usnesení č. 4/10/20
Zastupitelstvo obce Hrušky s účinností od 1.8.2020 ruší svoje usnesení č. 15/01/18.
Zastupitelstvo obce Hrušky v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, a ust. § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., zákon o obcích, stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva obce Hrušky s účinností od
1. 8. 2020 měsíční odměny dle přílohy č. 4 k tomuto zápisu.
Usnesení č. 5/10/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje mimořádnou odměnu předsedkyni finančního výboru ve
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výši 500,-- Kč. Odměna je splatná za měsíc červenec 2020.
Usnesení č. 6/10/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje mimořádné odměny členům RO ve výši 2 násobku
odměny, která jim v souvislosti s výkonem funkce za měsíc v průběhu tohoto kalendářního roku
náleží a to za zvýšenou aktivitu při zabezpečení opatření vzniklých v době vyhlášeného
nouzového stavu. Odměny jsou splatné za měsíc červenec 2020.
Usnesení č. 7/10/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje mimořádnou odměnu místostarostovi obce ve výši 2
násobku odměny, která mu v souvislosti s výkonem funkce za měsíc v průběhu tohoto
kalendářního roku náleží a to za zvýšenou aktivitu při zabezpečení opatření vzniklých v době
vyhlášeného nouzového stavu, za zabezpečení provozu příspěvkové organizace Správa majetku
obce Hrušky, za přípravu rekonstrukce dětského hřiště Na zahajce. Odměna je splatná za měsíc
červenec 2020.
Usnesení č. 8/10/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce ve výši 1,5 násobku
odměny, která jí v souvislosti s výkonem funkce za měsíc v průběhu tohoto kalendářního roku
náleží, a to za výkon mimořádných činností, které při výkonu své funkce realizovala. Jedná se
především o zabezpečení opatření vzniklých v době vyhlášeného nouzového stavu, příprava a
realizace výběrových řízení zakázek malého rozsahu, výkon činností vyplývajících z pracovní
náplně dlouhodobě nemocné zaměstnankyně obce, za aktivitu při zabezpečení činností
Dobrovolného svazku obcí Hrušky a Týnec pro stavbu společné ČOV Hrušky-Týnec a za
podporu kulturních aktivit v obci. Odměna je splatná za měsíc červenec 2020.
Usnesení č. 9/10/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Stanovy Dobrovolného svazku obcí Hrušky a Týnec pro
stavbu „Společná ČOV Hrušky – Týnec“, které jsou přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Usnesení č. 10/10/20
Zastupitelstvo obce Hrušky deleguje do nejvyššího orgánu Dobrovolného svazku obcí Hrušky
a Týnec pro stavbu „Společná ČOV Hrušky – Týnec“ tyto členy:
1. Bc. Jana Filipovičová
2. Ing. Marek Babisz
3. Mgr. Petr Dresler Ph.D.
4. Mgr. Stanislav Helešic
5. Boris Koníček
6. Ing. Lenka Ondrášková Marcinková
7. Věra Florusová
Usnesení č. 11/10/20
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené znění Aktualizace Strategického rozvojového
dokumentu obce Hrušky 2015 – 2020, které je přílohou č. 6 k tomuto zápisu.
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Usnesení č. 12/10/20
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky smírného ukončení soudního sporu vedeného Okresním
soudem v Břeclavi pod sp. zn. 8 C 149/2019, a to tak, že bude uzavřena dohoda o narovnání,
podle které veškeré nároky žalobkyně uplatňované v soudním řízení, jakož i ty, které dosud
uplatněny nebyly (např. trvalé následky úrazu apod.), a to včetně úroků z prodlení zaniknou a
budou nahrazeny jediným nárokem na zaplacení částky 50.000,- Kč, kdy tuto částku vyplatí
vedlejší účastník a každý účastník si uhradí své náklady, které mu v souvislosti s řízením vznikly.
Usnesení č. 13/10/20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet DSO Hrušky a Týnec pro stavbu Společná
ČOV Hrušky - Týnec za rok 2019.
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