ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE ZE DNE 10. ÚNORA 2011
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Jaroslav
KREML v 17.05 hod. s konstatováním následujících skutečností:
- Jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
- Při zahájení jednání bylo přítomno 11 členů.
Z jednání se omluvil p. Foldyna, p. Kuchař,
paní Pražáková a p. Krchnivý.
- ZO je tím usnášeníschopné.
- Z důvodu většího počtu doplňujících bodů
programu přečetl starosta kompletní doplněný
program. Další návrhy ze strany zastupitelů
nebyly podány.
Hlasování o navrženém doplnění programu.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
- Odhlasování programu.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
- Program jednání byl schválen jednomyslně.
- Zapisovatelkou byla určena Jana Králová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni p. Martin Půček,
p. Jakub Buchta.
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:

ověřen a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném
termínu 10 dnů na úřední desce a na obecních
informačních tabulích. Námitky proti němu
nebyly podány a zápis byl k dispozici.

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Z POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ
Starosta vyzval paní Ambrožovou, aby provedla kontrolu plnění usnesení. Z minulého zasedání vzešlé úkoly byly splněny vyjma Usnesení
č. 2/3c. ZO požaduje předložení přehledu
pohybů na účtu 459 a přehledu účastníků
kabelové televize. Informace o pohybu na
účtu 459 přednesl tajemník OÚ. Závazek účtu
459 k 31. 12. 2010 je 803 465,55 Kč. Paní
Bastlová seznámila zastupitele s přehledem
účastníků kabelové televize. V současnosti je
v naší obci 420 uživatelů kabelové televize,
přičemž 131 uživatelů má základní nabídku
a 289 omezenou. V roce 2010 byl přírůstek
21 nových uživatelů.
USNESENÍ č. 3/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

předseda: p. Miloš Kadala
2. ÚPRAVA ROZPOČTU 1/2011
HLASOVÁNÍ:
10 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
člen: sl. Dagmar Batrlová
HLASOVÁNÍ:
10 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
Zápis z minulého zasedání ZO byl řádně

Tajemník OÚ přednesl komentář ke změnám
v rozpočtu. Změny vyplývají z hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského,
Lužice, kdy v roce 2010 došlo k úsporám z cen
energií, které budou v plné výši převedeny na
účet zřizovatele a následně využity na technické zhodnocení kotelny v budově MŠ. Další
změnu v rozpočtu prezentuje převedení částky
1

30 000 Kč z rezervního fondu na účet Hnutí
Brontosaurus, která bude využita na rekonstrukci táborové základny. V rozpočtu došlo také ke
snížení částky nákladů na veřejné osvětlení,
přičemž se vycházelo ze skutečných nákladů
vynaložených v roce 2010.
17:25 odešel p. Martin Půček
USNESENÍ č. 3/2: ZO schvaluje úpravu
rozpočtu č. 1/2011. Po provedené úpravě
rozpočtu č. 1/2011 v příjmové a výdajové části
ve výši 269 700 Kč jsou příjmy 32 389 500
Kč a výdaje 30 798 500 Kč. Rozdíl ve výši
1 591 000 Kč bude po splátkách úvěrů ve výši
4 591 000 Kč vyrovnán krátkodobým úvěrem
ve výši 3 000 000 Kč.
HLASOVÁNÍ:
10 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

3. ÚPRAVA ROZPOČTU 7/2010
Tajemník OÚ informoval, že na základě pověření ZO z minulého zasedání provedla rada obce
(dále RO) nezbytně nutné úpravy na konci roku
2010 a schválila úpravu rozpočtu č. 7/2010
dne 30. 12. 2010.
17:31 přišel p. Martin Půček
USNESENÍ č. 3/3: ZO bere na vědomí úpravu
rozpočtu č. 7/2010.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

4. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JMK
Obec Lužice získala od Jihomoravského kraje
dotaci ve výši 100 000 Kč v rámci dotačního
programu Podpora udržování čistoty cyklistic2

kých komunikací v JmK. Podmínkou podepsání
smlouvy o poskytnutí dotace je schválení přijetí
této dotace zastupitelstvem obce. Pan Hasoň se
dotázal na podmínky využití dotace. Tajemník
OÚ specifikoval využití dotace, a to na zajištění
čistoty a bezpečnosti na stezkách pro cyklisty,
stezkách pro chodce a cyklisty a cyklistických
trasách (úklid bahna, inertních materiálů, komunálního odpadu, listí, větví, sněhu apod.). Využití
prostředků z dotace je přesně stanovené.
USNESENÍ č. 3/4: ZO schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu: Podpora
udržování čistoty cyklistických komunikací
v Jihomoravském kraji, č. 005947/10/ORR.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

5. SCHVÁLENÍ SMLOUVY
O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ
VÝPOMOCI Z ROZPOČTU OBCE.
Tajemník OÚ seznámil přítomné zastupitele
s dotací obci Lužice z Programu rozvoje venkova, která bude využita na vytvoření muzejní
expozice Starého kvartýru (systém světel pro
nasvícení exponátů, výstavní skříně, židle, stoly).
Podmínkou dotace je spoluúčast obce ve výši
10% z celkového rozpočtu projektu (393 500
Kč), projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu obce mezi
obcí Lužice a MAS Dolní Morava, který zajišťoval
získání této dotace pro obec.
USNESENÍ č. 3/5: ZO schvaluje Smlouvu
o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu
obce mezi MAS Dolní Morava a Obcí Lužice
na realizaci projektu „Společné putování za
dědictvím regionů“.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

17:41 odešla paní Jana Ambrožová
17:43 přišel p. Josef Krchnivý

6. S M Ě R N I C E Č . 1/2 011, Z Á S A DY
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
A STR AVNÉ HO Z AMĚSTNANCŮM
A ČLENŮM ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE
Směrnice byla přednesena tajemníkem OÚ.
Pan Půček doplnil, že by bylo vhodné specifikovat konkrétní termíny předložení vyúčtování
cestovních náhrad s ohledem na znění Zákoníku práce. Doplnění Směrnice č. 1/2011 bylo
provedeno ihned.

odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

8. SCHVÁLENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY Č. 2/2011 O MÍSTNÍM
POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ.

Tajemník OÚ informoval, že tato OZV stanovuje zásady nakládání s komunálním odpadem,
tj. tříděným odpadem, objemným odpadem,
nebezpečnými složkami komunálního odpadu
a směsným odpadem.

Starosta vyzval p. Červinka k přednesení
komentáře k OZV. Tajemník OÚ seznámil zastupitele s obsahem OZV, především v návaznosti
na výši poplatku, vymáhání poplatků a sankce
při nesplnění této povinnosti. Pan Půček se
dotázal na konkrétní typy skládek, na které se
vztahuje poplatek za umístění skládek. Starosta
uvedl, že se jedná především o stavební materiál. Pan Marada se dotázal, zda tento poplatek
hradí také vlastník stavebního povolení. Starosta
odpověděl, že ano a že dosud bylo žadatelům
o povolení skládky vždy vyhověno, přičemž
se kladl důraz na nepoškození chodníků,
místní komunikací a bezpečnost. Pokud není
skladování materiálu povoleno, lze posuzovat
tento stav jako černou skládku. Pan Hasoň
se dotázal, proč není stanoven poplatek za
vyhrazení trvalého parkovacího místa. Starosta
argumentoval vznikem možných komplikací
v případě dočasného parkovaní cizích vozidel na
takto vyhrazených parkovacích místech. V této
souvislosti také doplnil, jak je zabezpečeno
parkování nákladních vozidel v ulicích. Toto je
ošetřeno dopravními značkami obytná zóna (30
km/h), kde je ze zákona zákaz parkovaní pro tato
vozidla, což se v již existujících zónách osvědčilo. Následně budeme pokračovat v osazování
těmito značkami i v dalších ulicích.

USNESENÍ č. 3/7: ZO schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2011 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních

USNESENÍ č. 3/8: ZO schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
včetně přílohy č.1..

USNESENÍ č. 3/6: ZO schvaluje Směrnici
č. 1/2011, zásady poskytování cestovních
náhrad a stravného zaměstnancům a členům
zastupitelstva Obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

7. SCHVÁLENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY Č. 1/2011 O STANOVENÍ
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE
STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ
OBCE LUŽICE.
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HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

9. SCHVÁLENÍ SMLOUVY Č. 4208215/001/10 A Č. 4207-081/001/10
O ZŘÍZENÍ PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍHO
VĚCNÉMU BŘEMENU.
Firma E.ON Distribuce a.s. požádala o zřízení
práva odpovídající věcnému břemenu na pozemku parc. č. 2040 v k. ú. Lužice u Hodonína spočívající v uložení kabelového vedení NN včetně
rozpojovacích skříní na ul. Akátová.
USNESENÍ č. 3/9a: ZO schvaluje Smlouvu
č. 4208-215/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc.
č. 2040 v k. ú. Lužice u Hodonína spočívající
v uložení kabelového vedení NN včetně rozpojovacích skříní na ul. Akátová mezi Obcí Lužice
a E.ON Distribuce, a.s.. Věcné břemeno se
zřizuje úplatně za 5000 Kč.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
Firma E.ON Distribuce a.s. dále požádala
o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
na pozemku parc. č. 308 spočívající v umístění
venkovního vedení NN včetně podpěrných bodů
na ul. Jabloňová.
USNESENÍ č. 3/9b: ZO schvaluje Smlouvu
č. 4207-081/001/10 o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemku parc.
č. 308 spočívající v umístění venkovního
vedení NN včetně podpěrných bodů na ul.
Jabloňová mezi Obcí Lužice a E.ON Distribuce a.s.. Věcné břemeno se zřizuje úplatně
za 6 000 Kč.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
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10. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ
SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO
BŘEMENE
Paní Bastlová předložila požadavek na
schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Lužice a Jihomoravským krajem, k pozemku parc. č. 3068/11.
Smlouva spočívá v povinnosti strpět umístění,
zřízení, provoz, údržbu, opravu a odstranění
veřejného osvětlení obce včetně práva vjezdu
na tento pozemek.
USNESENÍ č. 3/10: ZO schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lužice a Jihomoravským krajem,
k pozemku parc. č. 3068/11.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
11. SCHVÁLENÍ PRODEJE POZEMKŮ
PARC. Č. 1327/3, 1257/2, 523 VŠE
V K. Ú. LUŽICE U HODONÍNA
Majitelka garáže požádala o prodej pozemku
parc. č. 1327/3 o výměře 2 m2 (část pozemku
parc. č. 1347/2) – zastavěná plocha, garáž, kdy
tuto garáž předchozí majitel postavil na části
obecního pozemku v ul. Kratiny v k.ú. Lužice
u Hodonína. Starosta doplnil, že garáž nijak
nezasahuje do profilu ulice a doporučuje vyřešit
tuto situaci schválením prodeje.
USNESENÍ č. 3/11a: ZO schvaluje prodej
pozemku parc. č. 1327/3 o výměře 2 m2
(část pozemku parc. č. 1347/2) – zastavěná plocha, garáž, ul. Kratiny v k.ú. Lužice
u Hodonína za cenu 300 Kč za m2.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
Paní Bastlová přečetla žádost žadatelky, která
v minulosti na žádost obce zbourala stavbu - sto-

dolu, která zasahovala do ulice Velkomoravská.
Parcela, na níž se předmětná stavba nacházela, byla v minulosti odkoupena od žadatelky
s vědomím, že se jedná pouze o část, před
vraty rodinného domu. Nyní bylo zjištěno, že
byl vykoupen i pozemek nacházející se za vraty
majitelky. Majitelka žádá o zpětné odkoupení
části pozemku parc. č. 1257/2 – ostatní plocha,
která se nachází u RD jako vjezd do domu.
USNESENÍ č. 3/11b: ZO schvaluje prodej
části pozemku parc. č. 1257/2 – ostatní
plocha, na ulici Velkomoravská v k.ú. Lužice
u Hodonína za 20 Kč/m2.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
Paní Bastlová seznámila zastupitele s žádostí
majitelů sousedních nemovitostí o odprodej
pozemku parc. č. 523 o výměře 75 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lužice u Hodonína.
Starosta upřesnil, o které pozemky se jedná.
Prodejem bude zajištěn přístup pro jednoho
z majitelů, pro druhého se jedná o nápravu vlastnických práv zastavěné plochy za plotem.
USNESENÍ č. 3/11c: ZO schvaluje prodej
pozemku parc. č. 523 o výměře 75m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lužice u Hodonína za cenu 300 Kč/m2 .
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
12.SCHVÁLENÍ POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO
PLÁNU OBCE LUŽICE
Starosta informoval o záměru pořízení územního plánu (ÚP) obce Lužice. Pan Marada se dotázal na stáří současného ÚP. Starosta odpověděl,
že stávající ÚP byl schválen v roce 2001 a dodal,
že dle platné legislativy musí všechny obce mít
do roku 2015 nově zpracované ÚP. Na vypracování je možné žádat o dotaci. Dotační prostředky
jsou však omezené, proto není vhodné otálet.

Pokud začneme v přípravě již nyní, máme větší
šanci na dotaci dosáhnout.
USNESENÍ č. 3/12: ZO schvaluje pořízení
územního plánu obce Lužice. Zároveň určuje
pana Ing. Jaroslava Kremla, starostu obce,
zástupcem v jednání s pořizovatelem v rámci
procesu pořízení územního plánu obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

13. SCHVÁLENÍ VÝSTAVBY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ULICI DLÁŽDĚNÁ V SOULADU
SE SCHVÁLENÝM PROGRAMEM
OBNOVY VESNICE
Starosta seznámil zastupitele se současným
stavem týkajícím se projektu dětského hřiště
na ulici Dlážděná. Na tento projekt je možné
žádat dotaci, která je podmíněna schválením
investičního záměru ZO. Pan Marada se dotázal,
zda je potřeba budovat dětské hřiště tam, kde je
velké hřiště v zahradě MŠ. Starosta odpověděl,
že není možné zpřístupnit zahradu MŠ, neboť
by nebyla zcela jistě využívána pouze matkami s dětmi. Výstavba hřiště v dané lokalitě je
požadována právě občany s malými dětmi, pro
které tato vybavenost v dané oblasti chybí.
USNESENÍ č. 3/13: ZO schvaluje výstavbu
dětského hřiště u mateřské školy na ulici
Dlážděná v souladu se schváleným Programem obnovy vesnice.
HLASOVÁNÍ:
10 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
18:43 vrátila se paní Jana Ambrožová
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14. PROJEDNÁNÍ POSTUPU REALIZACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA ULICI
DOBROVOLSKÉHO, VINOHRÁDKY
II. ETAPA
Starosta vysvětlil koncepci výstavby sítí v dané
lokalitě. V současnosti je postup ve stádiu před
podáním stavebního povolení, územní rozhodnutí
je právoplatné. Princip spočívá v tom, že E.ON
vybuduje kabelové rozvody a jednotliví stavebníci
by si z vlastních prostředků uhradili realizaci přípojky. Současně se jedná o stejném postupu při
plynofikaci a ostatních inženýrských sítí. Projekt je
k dispozici na OÚ k nahlédnutí. Tajemník OÚ informoval, že je třeba schválit pro oznámení o zakázce
kriteria pro veřejné výběrové řízení na dodavatele
stavby inženýrských sítí v dané lokalitě.
USNESENÍ č. 3/14: ZO schvaluje postup
realizace inženýrských sítí na ulici Dobrovolského, Vinohrádky II. etapa, formou vybudování inženýrských sítí vítězným uchazečem
výběrového řízení, jehož faktury uhradí obec
z prodeje stavebních míst ve lhůtě splatnosti
faktur (30 měsíců). Současně schvaluje kriteria pro Oznámení o zakázce (nabídková cena,
lhůta plnění, záruka, sankce).
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

15. PROJEDNÁNÍ SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ S JMP NET, S.R.O.

HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

16. SCHVÁLENÍ PLÁNU KONTROLNÍ
ČINNOSTI FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU NA ROK 2011
Místostarostka seznámila zastupitele s plánem kontrol finančního a kontrolního výboru.
Pan Staněk se dotázal na upřesnění, které organizace a jakým způsobem se budou kontrolovat.
Pan Půček odpověděl, že bylo rozhodnuto, že
v letošním roce se budou průběžně kontrolovat
menší organizace na rozdíl od let minulých, kdy
se kontrolovaly organizace velké, ve kterých
nebyly opakovaně shledány problémy.
USNESENÍ č. 3/16: ZO schvaluje plán kontrolní činnosti finančního a kontrolního výboru
na rok 2011.
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

17. ZPRÁVY FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
Předseda F V p. Půček přednesl zprávu
finančního výboru o kontrole příspěvkových
organizací. Při této kontrole nebyly zjištěny
závady v hospodaření ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského, Lužice a Správy majetku.

Plynofikace lokality Vinohrádky II. etapa bude
realizována JMP Net, s.r.o., kdy po vybudování
přípojek společnost následně tyto odkoupí.
Podpis této smlouvy je podmínkou pro vydání
souhlasu ke stavebnímu povolení.

USNESENÍ č. 3/17a: ZO bere na vědomí
zprávu finančního výboru.

USNESENÍ č. 3/15: ZO schválilo smlouvu
o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci
a o součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení č. 1211000707/147961 s JMP Net,
s.r.o..

Místostarostka přečetla zprávu kontrolního
výboru.
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HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

USNESENÍ č. 3/17b: ZO bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru.

HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
18. PROJEDNÁNÍ DOPLNĚNÍ KUPNÍ
SMLOUVY A SMLOUVY O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA JAKO
VĚCNÉHO PRÁVA K ODPRODEJI
OBECNÍCH BYTŮ
Tajemník OÚ seznámil přítomné s doplněním
předmětné smlouvy tak, aby byly akceptovány
námitky nájemníků. Zcela individuálně bude
posuzováno zhodnocení domu v době od koupě
bytu nájemníkem a je možné rozhodnutím ZO
dohodnout cenu jinou než je uvedeno v kupní
smlouvě v souvislosti s předkupním právem
obce Lužice.
USNESENÍ č. 3/18: ZO schvaluje znění kupní
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva k odprodeji obecních
bytů.
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

19. PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE RD
V UL. DOBROVOLSKÉHO,
LOKALITA VINOHRÁDKY II. ETAPA
Starosta informoval o nastavených regulativech pro výstavbu RD tak, aby korespondovaly
s územním plánem obce. Byla zpracována
studie, která byla projednána a připomínkována
ve stavební komisi. Jedná se o RD na Vinohrádkách, kde je pro zachování soukromí obyvatel
nastaveno, že se bude jednat o přízemní domky
maximálně s obytným podkrovím s tím, že okna
nemohou být směrovány do zahrad, ale pouze
do ulice. Střechy budou buď sedlové, nebo
střechy s valbou. Každý objekt musí obsahovat
dvě parkovací místa. Dešťové vody nebudou
odváděny do kanalizace, ale každý stavebník
je musí utratit v rámci svého pozemku (retenční

nádoby). V těchto domech budou nepřípustné
výrobní aktivity.
USNESENÍ č. 3/19: ZO schvaluje územní
studii RD v ul. Dobrovolského, lokalita Vinohrádky II. etapa
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

20. STANOVENÍ CEN PROGRAMŮ
ŠÍŘENÝCH V TELEVIZNÍM
KABELOVÉM ROZVODU
Pan Půček prezentoval závěry z jednání se
zástupci firmy NOEL, s.r.o., týkající se digitalizace kabelové televize a její zkvalitnění propojením
do optického datového kabelu. Z technického
hlediska je nutné vypnout stávající analogové
kanály: RTL, VIVA, PRO7 a 1 PLUS. Současně
byly předloženy i návrhy nových balíčků programů a nových cen služby.
USNESENÍ č. 3/20: ZO schvaluje stanovení
cen programů šířených v televizním kabelovém rozvodu od 1. 4. 2011 v této výši:
Omezená nabídka
90 Kč/měsíčně
Základní nabídka
199 Kč/měsíčně
a vypnutí analogových kanálů RTL, VIVA,
PRO7 a 1 PLUS, u nichž dochází k ukončení
vysílání.
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

21. SANACE EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
Starosta informoval o vrtech, které jsou
v katastru obce předmětem likvidace a průzkumu, zda zemina v okolí vrtů není kontaminována
ropnými produkty. Celý program je dotován
z EU. Je nutné stanovit trasy příjezdových
cest pro techniku zajišťující likvidaci vrtů tak,
aby byly způsobeny co nejmenší možné škody
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ve stávající výsadbě a na použitých komunikacích.
USNESENÍ č. 3/21: ZO bere na vědomí informaci o sanaci ekologických zátěží.
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

22. SCHVÁLENÍ ODMĚN NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZO, RO, PŘEDSEDŮ
KOMISÍ A VÝBORŮ.
Tajemník OÚ seznámil zastupitele se změnou
výše odměn neuvolněných členů ZO, RO, předsedů komisí a výborů na základě novely nařízení
vlády č. 37/2003 Sb..
USNESENÍ č. 3/22: ZO schválilo odměny
neuvolněných členů ZO, RO, předsedů komisí
a výborů ve výši:
Člen ZO
513 Kč
Člen ZO a RO
1 919 Kč
Předseda komise, výboru a člen ZO
1 748 Kč
Předseda komise, výboru
1 235 Kč
dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném
znění.
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

Byla zohledněna upozornění obyvatel na hlučnost a současně i aspekt, že takto umístěné kontejnery působily v centru obce neesteticky.
Dále starosta obce informoval o jednání
s p. Zouharem, zástupcem SÚS. Čeká se na
potvrzení dotace, která bude následně využita
na vyfrézování stávajícího povrchu, osazení
obrubníků a položení nového povrchu ve zbývající části ulice Velkomoravská.
Sl. Batrlová informovala o jednání zástupců ČSSD a starostou Hodonína p. Mrákou
o výstavbě cyklostezky v úseku z Hodonína po
řeku Kyjovku včetně přemostění. Do rozpočtu
města Hodonína budou začleněny náklady na
spolufinancování předmětné části cyklostezky.
Starosta doplnil informaci o vyčíslení nákladů
na vybudování této cyklostezky, které bude
nutno zajistit.
Místostarostka informovala o natáčení ČT do
pořadu Náš venkov a ocenila přístup Muzejního
spolku k tomuto natáčení. O termínu vysílání nás
bude ČT informovat.
Dále pozvala přítomné na benefiční vystoupení VUS Ondráš v úterý 15. 2. 2011.
Pan Kadala pozval přítomné na ples sportovců.

24.DISKUSE
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

23. RŮZNÉ

25. ZÁVĚR

Pan Hasoň se dotázal na odstranění kontejnerů na sklo, které byly umístěny na parkovišti
u Restaurace Seva. Starosta obce objasnil
důvody k odstranění kontejnerů z tohoto místa.

Starosta poděkoval přítomným za účast
a racionální přístup k jednání a zasedání ZO
ukončil.
Zapsala: Jana Králová
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