Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušky,
konaného 10. 12. 2020 v 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ:
Přítomni:

Bc. Jana Filipovičová, Mgr. Stanislav Helešic, Věra Florusová, Mgr. Petr Dresler,
Ph.D., Ing. Marek Babisz, Jaroslav Smetana, Mgr. Svatava Bradávková, Boris
Koníček, Ivana Jančálková, Jan Nešpor, Marek Špacír

Omluven:

Ing. Lenka Ondrášková Marcinková, Ing. Miroslav Mráz, Ing. Jakub Říha, Ing.
Petr Tichý

Neomluven:

---

Usnesení č. 1/11/20
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze zasedání ZO č. 10, zasedání č. 11 zastupitelstva obce povede
Bc. Jana Filipovičová, starostka obce, zapisovatelem byla určena paní Ludmila Tichá, členy
návrhové komise byli určeni Mgr. Petr Dresler, Ph.D., Ing. Marek Babisz. Ověřovateli zápisu
byli určeni Mgr. Stanislav Helešic a paní Věra Florusová.
Usnesení č. 2/11/20
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti rady obce
3) Záměr prodeje pozemku p.č. 239 v k.ú. Hrušky
4) Záměr prodeje pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Hrušky
5) Záměr prodeje části pozemku p.č. 236/3 v k.ú. Hrušky
6) Záměr prodeje pozemku p.č. 223 v k.ú. Hrušky
7) Stanovení prodejní ceny pozemků v intravilánu obce
8) Zrušení PO SMOH
9) Návrh rozpočtu na rok 2021
10) Rozpočtová opatření č. 5/2020
11) Souběh pracovního poměru s funkcí neuvolněného zastupitele
12) Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu obce Hrušky 2015 – 2021
13) Soudní spor – dohoda o narovnání
14) Žádost o dotaci – „Dětské hřiště Na rybníčku“
15) Žádost o prodloužení doložení souhlasu o užívání stavby na pozemku p. č. KN 1566/65
k.ú. Hrušky
16) Různé
17) Diskuze
18) Závěr
Usnesení č. 3/11/20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce – zasedání RO č. 39 – 49 (viz
příloha č. 1).
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Usnesení č. 4/11/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 239 v k.ú. Hrušky o výměře
96 m2.
Usnesení č. 5/11/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Hrušky o výměře
52 m2.
Usnesení č. 6/11/20
Zastupitelstvo obce Hrušky pověřuje radu obce, aby seznámila majitele sousedních pozemků se
záměrem prodeje pozemku p. č. 263/3 v k. ú. Hrušky o výměře 157 m2. Dále pověřuje radu obce
k opětovnému schválení záměru prodeje pozemku p. č. 263/3 v k. ú. Hrušky o výměře 157 m2.
Usnesení č. 7/11/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 223 v k.ú. Hrušky o výměře
377 m2.
Usnesení č. 8/11/20
Zastupitelstvo obce Hrušky určuje prodejní cenu pozemků v intravilánu obce pro rok 2021 ve
vlastnictví obce Hrušky evidovaných jako druh pozemku zahrada či orná půda, které sousedí
s pozemky žadatelů o odprodej takových pozemků, za účelem soukromého využití žadatelů jako
„zahrada“, ve výši 200,-- Kč za m2 včetně DPH, kdy si zastupitelstvo vyhrazuje v konkrétních
případech rozhodnout o stanovení ceny jiným způsobem, a to znaleckým posudkem. Kupní
smlouvy na prodej těchto pozemků za výše uvedenou cenu 200,-- Kč/m2 s DPH budou obsahovat
také ustanovení o smluvní pokutě ve výši ceny pozemku v případě, že kupující převede pozemek
úplatně či bezúplatně na jinou osobu po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 9/11/20
ZO Hrušky rozhoduje o zrušení příspěvkové organizace:
Správa majetku obce Hrušky, příspěvková organizace
se sídlem: U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
IČO: 75157390
DIČ: CZ7515739
Vedené: v OR u KS v Brně pod sp.zn. Pr 1659,
a to ke dni 31. 12. 2020 s tím, že veškerá práva a povinnosti z této organizace přechází k tomuto
dni na zřizovatele této organizace.
Usnesení č. 10/11/20
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 takto:
Celkové příjmy ve výši
28 219 900,-- Kč;
Celkové výdaje ve výši
51 671 700,-- Kč;
Financování tvoří použití finanční rezervy ve výši 23 451 800,-- Kč.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu
v závazných ukazatelích na rok 2021“. (viz příloha č. 6)
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Usnesení č. 11/11/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 se snížením příjmové části o
1 807 500,-- Kč, snížením výdajové části o 2 175 000,-- Kč a vytvořením finanční rezervy ve
financování ve výši 367 500,-- Kč. Návrh rozpočtových opatření je přílohou tohoto zápisu (viz
příloha č. 7).
Usnesení č. 12/11/20
Zastupitelstvo obce Hrušky souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Hrušky a
zastupitelem obce Mgr. Stanislavem Helešicem na základě uzavření Dohody o provedení práce
při obsluze sběrného dvora.
Usnesení č. 13/11/20
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené znění Aktualizace Strategického rozvojového
dokumentu obce Hrušky 2015 – 2021, které je přílohou k tomuto zápisu (viz příloha č. 8).
Usnesení č. 14/11/20
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Dohodu o narovnání uzavřenou mezi paní Lenkou
Baťhovou, bytem Břeclavská 330, Hrušky, Obcí Hrušky a Generali Českou pojišťovnou a.s., se
sídlem Spálená 75/16, Praha Nové Město, která je přílohou k tomuto zápisu (viz příloha č. 9).
Usnesení č. 15/11/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce dětského hřiště Na
rybníčku“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu
MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Usnesení č. 16/11/20
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 14/08/20 ze dne 11. 3. 2020.
Usnesení č. 17/11/20
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje vyhovět žádosti manželů Jiří Kantora a MUDr. Magdalény
Kantorové, oba bytem Na zahajce 616, Hrušky 691 56 o prodloužení doložení souhlasu o
užívání stavby na pozemku p. č. KN 1566/65 k.ú. Hrušky do 30. 6. 2021, na základě Kupní
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného ze dne 22. 7. 2015 a
schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k této Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva
jako práva věcného ze dne 22.7.2015, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, mezi obcí Hrušky a
manžely Jiřím Kantorem, r.č. 780503/4952 a MUDr. Magdalénou Kantorovou, r.č. 805626/5338,
oba bytem Na zahajce 616, Hrušky 691 56, v předloženém znění, kdy tímto Dodatkem č. 3 se
především mění termín pro doložení dokladu obci Hrušky potvrzujícího realizaci stavby
rodinného domu na tomto pozemku p.č. 1566/65 v k.ú. Hrušky.
Usnesení č. 18/11/20
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb ORP Břeclav na
rok 2021 a 2022 ve výši 65,-- Kč na 1 obyvatele. Počet obyvatel bude stanoven dle statistických
údajů o počtu obyvatel k 31. 12. předcházejícího roku.
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Usnesení č. 19/11/20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o kontrole hospodaření a informace o podaných a
připravovaných žádostech o dotace.
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