Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Zápis

č. 25

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hluk
konaného dne 25.06.2018
Přítomni: 16
Omluveni: Mgr. Igor Dostal, Ing. Martin Polách, Radek Salanci, Antonín Ratajský
Neomluven: Ing. František Dufka
1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu: Ing. Mgr. Lenka Dvořáčková, Ing. Štěpán Mitáček
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Mgr. Lenku Dvořáčkovou a p.
Ing. Štěpána Mitáčka
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
Usnesení: ZM 25/2018/01
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu Ing. Mgr. Lenku Dvořáčkovou a
Ing. Štěpána Mitáčka.
a) schválení programu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl zaslán všem
zastupitelům, vyvěšen na úřední desce a webových stránkách města s doplněním
bodu „Závěrečný účet za rok 2017 – hospodaření Mikroregionu Ostrožsko –
Veselsko“, jako bodu č. 10 a následným přečíslováním dalších bodů.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/02
Zastupitelstvo města schválilo program zasedání tak, jak byl zaslán všem
zastupitelům, vyvěšen na úřední desce a webových stránkách města s doplněním
bodu „Závěrečný účet za rok 2017 – hospodaření Mikroregionu Ostrožsko –
Veselsko“, jako bodu č. 10 a následným přečíslováním dalších bodů.
b) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného 25.04.2018
Návrh usnesení:
 změna usnesení ZM 24/2018/06 – doplatek k poskytnutému finančnímu
příspěvku
Na posledním jednání zastupitelstva jsme schválili poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 135 000 Kč panu X.Y. Dle Směrnice č.1/2017, ale máme
pro tuto kategorii schválenou částku 140 000 Kč. Panu X.Y. jsme tedy
bezdůvodně tento příspěvek ponížili. K chybě došlo již při přepisování zápisu
ze stavební komise, kde je tato částka chybně uvedena a dále byla ve všech
materiálech uváděna. Na chybu jsem byl upozorněn a nyní je možnost ji
napravit. Chybnou částku jsem přehlédl pravděpodobně z toho důvodu, neboť
částka 135 000 Kč byla navrhována při změně směrnice v roce 2017, ale
nakonec byla částka zaokrouhlena na 140 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města v rámci kontroly plnění usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
25.04.2018, Usnesení ZM 24/2018/06 - schvaluje doplatek ve výši 5 000 Kč
k poskytnutému finančnímu příspěvku panu X.Y. na rekonstrukci rodinného domu
č.p. 686 v ulici Vyšehradská, Hluk, dle Směrnice č. 1/2017 k příspěvku na
rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu
nového rodinného domu v již zasíťovaném území, jehož celková výše vyplaceného
příspěvku činí 140 000 Kč.

-

2 -

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/03
Zastupitelstvo města v rámci kontroly plnění usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
25.04.2018, Usnesení ZM 24/2018/06 - schválilo doplatek ve výši 5 000 Kč
k poskytnutému finančnímu příspěvku panu X.Y. na rekonstrukci rodinného domu
č.p. 686 v ulici Vyšehradská, Hluk, dle Směrnice č. 1/2017 k příspěvku na
rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu
nového rodinného domu v již zasíťovaném území, jehož celková výše vyplaceného
příspěvku činí 140 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění ostatních usnesení ze zasedání
zastupitelstva města konaného dne 25.04.2018.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění ostatních usnesení ze zasedání
zastupitelstva města konaného dne 25.04.2018.
2. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami – pozemek p.č. 3059 v k.ú. Hluk s ČR – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
Jedná se bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami. Pozemek p.č. 3059 je v podstatě celá ulice Hluboká. Celá záležitost
týkající se pozemku p.č. 3059 se začala řešit již od roku 2016, kdy firma E.ON
provedla v roce 2015 přeložku NN z nadzemního vedení do podzemního vedení.
Tímto přeložením kabelů NN firma E.ON demontovala stožáry a město přišlo o
možnost umístění svítidel veřejného osvětlení. Proto jsme se rozhodli vyprojektovat
novou trasu veřejného osvětlení, včetně umístění nových sloupů. Poněvadž se
nejednalo o pozemek ve vlastnictví města, museli jsme žádat Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových o právo provést stavbu veřejného osvětlení na cizím
pozemku – o souhlas se stavbou. Nakonec ÚZSVM nabyl dojmu, že bude lépe
majetek převést do vlastnictví města Hluk. V usnesení zastupitelstva města pak
musíme uvést i omezující podmínky, které jsou uvedeny ve smlouvě. Jedná se
především o podmínky uvedené v čl. IV. Smlouvy č. UZSVM/BUH/678/2018-BUMH.
Smlouvu i průvodní dopis obdrželi všichni zastupitelé elektronicky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí převáděného majetku, parcely č.
3059 v k.ú. Hluk, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Hluk, na základě
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami,
včetně
podmínek
uvedených
v Čl.
IV.
Smlouvy
č.
UZSVM/BUH/678/2018-BUHM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/05
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatné nabytí převáděného majetku, parcely č.
3059 v k.ú. Hluk, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Hluk, na základě
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami,
včetně
podmínek
uvedených
v Čl.
IV.
Smlouvy
č.
UZSVM/BUH/678/2018-BUHM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2.
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3. Žádost o zařazení do seznamu nemovitostí dle Směrnice č. 1/2017 k příspěvku
na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či
výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území
Jedná se o žádost pana X.Y. pro dům č.p. 1585 na pozemku p.č. 148 v ulici Hlavní,
ze dne 19.03.2018. Stavební komise doporučila radě města zařazení nemovitosti do
seznamu odložit s tím, že žadatel má doložit, kdy proběhla demolice a kdy
kolaudace. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit zařazení žádosti pana
X.Y. na demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu do seznamu
nemovitostí dle Směrnice č. 1/2017 k příspěvku na rekonstrukci, demolici s následnou
výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového rodinného domu v již
zasíťovaném území z důvodu nedodržení pětileté kolaudační lhůty. Žádost obdrželi
všichni zastupitelé elektronicky.
Ing. Křižan: kolaudace proběhla 20.12.2017, demolice domu v roce 2000. Dům stavěl
18 let, je to stará záležitost a rada města to bere jako nesprávné.
Mgr. Michalčíková: byl už někdy takový případ?
Ing. Křižan: zatím se ještě takový případ neobjevil.
Mgr. Mitáček: neuvažovali jste o tom, posunout tu hranici, někdo má například
sousedské problémy a dům staví déle.
Ing. Křižan: uvažovalo se, například v případě úmrtí partnera, ale nemáme toto
zakomponováno do směrnice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení žádosti pana X.Y. na demolici s následnou
výstavbou nového rodinného domu č.p. 1585, na pozemku p.č. 148 v ulici Hlavní,
Hluk do seznamu nemovitostí, dle Směrnice č. 1/2017 k příspěvku na rekonstrukci,
demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového
rodinného domu v již zasíťovaném území.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení: ZM 25/2018/06
Zastupitelstvo města neschválilo zařazení žádosti pana X.Y. na demolici s následnou
výstavbou nového rodinného domu č.p. 1585, na pozemku p.č. 148 v ulici Hlavní,
Hluk do seznamu nemovitostí, dle Směrnice č. 1/2017 k příspěvku na rekonstrukci,
demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového
rodinného domu v již zasíťovaném území.
4. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku dle Směrnice č. 1/2017 k příspěvku
na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či
výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území
a) Žádost pana X.Y. a paní X.Y. pro dům č.p. 1175 na pozemku p.č. 3250 v ulici
Čtvrtě, ze dne 13.04.2018
Žádost o zařazení do seznamu byla schválena zastupitelstvem města dne
29.04.2015. Stavební komise doporučuje radě města schválení finančního
příspěvku. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 140 000 Kč manželům X.Y., na rekonstrukci
rodinného domu č.p. 1175 v ulici Čtvrtě, dle Směrnice č. 1/2017 k příspěvku
na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či
výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území. Žádost obdrželi
všichni zastupitelé elektronicky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
140 000 Kč manželům X.Y. na rekonstrukci rodinného domu č.p. 1175, na
pozemku p.č. 3250 v ulici Čtvrtě, Hluk, dle Směrnice č. 1/2017 k příspěvku na
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rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či
výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/07
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši
140 000 Kč manželům X.Y. na rekonstrukci rodinného domu č.p. 1175, na
pozemku p.č. 3250 v ulici Čtvrtě, Hluk, dle Směrnice č. 1/2017 k příspěvku na
rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či
výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území.
b) Žádost manželů X.Y. pro dům č.p. 28 na pozemcích p.č. 961, 964/3 v ulici
Hlavní, ze dne 16.04.2018
Žádost o zařazení do seznamu byla schválena zastupitelstvem města dne
31.08.2016. Stavební komise doporučuje radě města schválení finančního
příspěvku. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 140 000 Kč manželům X.Y., na rekonstrukci
rodinného domu č.p. 28 v ulici Hlavní, dle Směrnice č. 1/2017 k příspěvku na
rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či
výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území. Žádost obdrželi
všichni zastupitelé elektronicky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
140 000 Kč manželům X.Y. a X.Y. na rekonstrukci rodinného domu č.p. 28, na
pozemcích p.č. 961, 964/3 v ulici Hlavní, Hluk, dle Směrnice č. 1/2017 k
příspěvku na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného
domu či výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/08
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši
140 000 Kč manželům X.Y. a X.Y. na rekonstrukci rodinného domu č.p. 28, na
pozemcích p.č. 961, 964/3 v ulici Hlavní, Hluk, dle Směrnice č. 1/2017 k
příspěvku na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného
domu či výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území.
5. Směrnice pro nakládání s osobními údaji (GDPR)
Vzhledem ke splnění povinnosti Obecného nařízení EU č.2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakožto přímo účinného
předpisu EU (dále též „Obecné nařízení“) a podle zákona o zpracování osobních
údajů (dále též „zákon“), zejména při zpracování osobních údajů vykonávaných obcí,
zejména jejím obecním úřadem (dále jen „OÚ“) a knihovnou zřízenou obcí, musí
zastupitelstvo města schválit tuto směrnici. Ustanovení této směrnice jsou závazná
pro všechny osoby v rámci obce, zejména pro zaměstnance obce (dále jen
„zaměstnanci“). Obdobně jako pro zaměstnance je tato směrnice závazná i pro členy
orgánů města, jako jsou členové zastupitelstva, komisí a výborů (dále jen „členové
orgánů“), pokud se v souvislosti s výkonem své funkce seznamují, případně
zpracovávají osobní údaje. Směrnici obdrželi všichni zastupitelé elektronicky. Po
schválení směrnice musíme všichni zastupitelé podepsat mlčenlivost, že jsme si
vědomi toho, že se seznamujeme s osobními údaji při jednáni na zastupitelstvech,
radách, výborech či komisích. Současně podepíšeme i to, že jsme byli se směrnicí
seznámeni. K podepisování dojde během zastupitelstva nebo bezprostředně po
jednání zastupitelstva.
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Ing. Hájek: mám ke směrnici několik připomínek. Ve směrnici se neřeší příspěvkové
organizace?
Ing. Křižan: všechny příspěvkové organizace si toto řeší samostatně.
Ing. Hájek: bod č. 1 by se měl vyhodit, je to jen obecné ponaučení.
p. Angerová: směrnici jsme dostali jako vzor od Svazu měst a obcí.
Ing. Hájek : není to všechno moc přísné? Kdo to bude kontrolovat?
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici města Hluk pro nakládání s osobními údaji
(GDPR).
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/09
Zastupitelstvo města schválilo Směrnici města Hluk pro nakládání s osobními údaji
(GDPR).
6. Počet členů Zastupitelstva města Hluk pro volební období 2018-2022
Zákon o obcích uvádí, že na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce
nejpozději 85 dnů před konáním voleb do zastupitelstev obcí, počet členů
zastupitelstva. Pro naše město zákon stanoví rozpětí počtu zastupitelů mezi 11 až 25
členy. Rada města doporučila ponechat stávající počet členů a to 21 zastupitelů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města stanovuje pro volební období 2018–2022 počet členů
Zastupitelstva města Hluk na 21.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/10
Zastupitelstvo města stanovilo pro volební období 2018–2022 počet členů
Zastupitelstva města Hluk na 21.
7. Navýšení členských příspěvků MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. pro rok 2018
Na minulém jednání zastupitelstva dne 26.04.2018 jsme jednali o navýšení členského
příspěvku pro MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. Zastupitelstvo města k tomuto bodu
nepřijalo usnesení o navýšení. Žádost o nové projednání usnesení Valné hromady
MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. obdrželi všichni zastupitelé elektronicky.
Ing. Křižan: můj názor v této věci se nemění a navýšení chci podpořit, neboť
spolupráce s MAS není jenom v rovině přípravy projektů pro naše město, ale je
daleko rozsáhlejší. Je to podpora podnikatelů na daném území, spolupráce mezi
oběma mikroregiony v oblasti meziobecní spolupráce, spolupráce v oblasti MAP 2,
získávání zkušeností s projekty a jejich hodnocení. Spolupráce je i mimo samotnou
MAS tím, že předseda MAS pan Mgr. Vaněk nám administruje některé naše projekty
(sakrální stavby, bezbariérové chodníky, revitalizace zeleně, půdní vestavba ZŠ). Pro
připomenutí cituji z minulé důvodové zprávy: „Valná hromada MAS na jednání dne
12.04.2018 schválila navýšení členských příspěvků. Znění usnesení VH: „Valná
hromada schvaluje výši ročního členského příspěvku pro obce a města ve výši 20
Kč/obyvatele, pro neziskové organizace ve výši 1 000 Kč, pro podnikatele ve výši
2 000 Kč.“ Doposud náš členský příspěvek činil 5 Kč/obyvatele. Dle sdělení se má
jednat pouze o navýšení pro rok 2018. Důvodem navýšení příspěvků je podpora
předfinancování provozu MAS a podpora nezpůsobilých výdajů (splatnost úvěru k
30.06.2018)“.
Ing. Křižan: v dopise předseda MAS píše, že žádá o nové projednání ve věci
členského příspěvku pro rok 2018 a v případě, že stanovisko Zastupitelstva města
Hluk nebude v souladu s usnesením Valné hromady MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.,
máme doplnit o návrh k předmětné věci, buď o prominutí členského příspěvku pro rok
2018 nebo o ukončení členství. Členský příspěvek ve výši 20 Kč/obyvatele uhradilo
již 16 obcí z celkového počtu 18. Já to považuji za podporu MAS a Mikroregionu
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včetně podnikatelských subjektů. Měli bychom držet pospolu. Je fakt, že větší část
čerpání projektů je z Programu rozvoje venkova a naše město do toho nespadá. Týká
se to spíše malých obcí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje výši ročního členského příspěvku MAS Horňácko a
Ostrožsko z.s. pro rok 2018 ve výši 20 Kč/obyvatele.
PRO: 10
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 5
Usnesení: ZM 25/2018/11
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení o schválení výše ročního členského
příspěvku MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. pro rok 2018 ve výši 20 Kč/obyvatele.
Ing. Křižan: teď musíme řešit co dál.
Ing. Hájek: zaplatil bych jen stávající příspěvek 5 Kč/obyvatele.
Ing. Křižan: na to už je faktura zaplacená. Musíme tedy vyřešit, zda požádáme o
vyloučení z MAS od příštího roku nebo požádáme o prominutí navýšeného
členského příspěvku.
Ing. Martin Dufka: požádal bych o prominutí, protože stejně z MAS žádné dotace
nečerpáme.
Ing. Dvořáčková: celé roky jsme platili příspěvky a nic jsme nečerpali, mohli by toto
zohlednit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města navrhuje prominutí navýšení ročního členského příspěvku MAS
Horňácko a Ostrožsko z.s. o 15 Kč/obyvatele pro rok 2018.
PRO: 7
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 7
Usnesení: ZM 25/2018/12
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení o návrhu prominutí navýšení ročního
členského příspěvku MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. o 15 Kč/obyvatele pro rok
2018.
Ing. Křižan: dejme znovu hlasovat o navýšení příspěvku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje výši ročního členského příspěvku MAS Horňácko a
Ostrožsko z.s. pro rok 2018 ve výši 20 Kč/obyvatele.
PRO: 11
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 3
Usnesení: ZM 25/2018/13
Zastupitelstvo města schválilo výši ročního členského příspěvku MAS Horňácko a
Ostrožsko z.s. pro rok 2018 ve výši 20 Kč/obyvatele.
8. Penkův statek – separace zdiva a kamení a jejich budoucí využití
V současné době jsou platná tato usnesení zastupitelstva města, týkající se Penkova
statku. První usnesení je ZM 21/2017/20 ze dne 25.10.2017 – Zastupitelstvo města
schválilo demolici severní budovy Penkova statku. Druhé usnesení je ZM 23/2018/14
ze dne 28.02.2018 – Zastupitelstvo města schválilo demolici východní budovy
Penkova statku s tím, že se zachová materiál (kamení a cihly). Rada města rozhodla
o oslovení firem, které by do konce roku měly demolici provést. Při prohlídce místa
plnění oslovenými firmami padl názor ze strany firem, že další separace cihel je
neekonomická. Separovat budeme dřevo, kov a větší kamení. U severní budovy
nemáme v usnesení žádný dovětek o separaci. Pokud bychom chtěli separovat cihly,
museli bychom nakoupit pevné palety a cihly skládat na palety, které pak zajistíme
smršťovací fólií. Tento postup firmy nedoporučují z již zmíněných ekonomických
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důvodů. Musíme tedy rozhodnout, jak se k bouracím pracím postavíme, zda budeme
chtít cihly dále separovat nebo ne.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje separaci dřeva, kovu a většího kamení při demolici
severní a východní budovy bývalého Penkova statku.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/14
Zastupitelstvo města schválilo separaci dřeva, kovu a většího kamení při demolici
severní a východní budovy bývalého Penkova statku.
9. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru
Finanční výbor zasedal dne 18.06.2018.
AD 1) Závěrečný účet města za rok 2017
Závěrečný účet města je nutné dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů schválit do 30.06. následujícího kalendářního roku. Podklady k
tomuto bodu byly všem zastupitelům zaslány, jsou to kompletní údaje o plnění příjmů
a výdajů města včetně hospodaření s majetkem, stavech účtů, přijatých a
poskytnutých dotacích. Součástí závěrečného účtu jsou i zprávy o hospodaření
příspěvkových organizací včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Uvedené dokumenty jsou řádně vyvěšeny jak na elektronické úřední desce, tak na
pevné úřední desce, vše v zákonné lhůtě.
Závěrečný účet se bude schvalovat s vyjádřením „Bez výhrad“.
Finanční výbor nemá připomínek k materiálu „Závěrečný účet města za rok 2017“ a
doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Hluk za rok 2017, bez výhrad.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/15
Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města Hluk za rok 2017, bez výhrad.
AD 2) Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2017
Zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2017 provedl auditor Ing. Ivan
Kučera, Uh. Hradiště. Jeho úplné znění obdrželi všichni zastupitelé elektronicky. V
příloze B jsou uvedeny drobné chyby nevýznamného charakteru (jedná se pouze o
účetní drobné doporučení, jak daný případ z hlediska účtování posuzovat).
Finanční výbor se seznámil se Zprávou o přezkoumání hospodaření města za rok
2017 a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření města Hluk za
rok 2017, zpracovanou Ing. Ivanem Kučerou, auditorem.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/16
Zastupitelstvo města schválilo Zprávu o přezkoumání hospodaření města Hluk za rok
2017, zpracovanou Ing. Ivanem Kučerou, auditorem.
AD 3) Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací
Zprávy všech příspěvkových organizací obdrželi všichni zastupitelé elektronicky.
Finanční výbor vzal na vědomí zprávy o hospodaření příspěvkových organizací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávy o hospodaření příspěvkových
organizací k 31.12.2017:
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Základní školy Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
nám. Komenského 950, 687 25 Hluk
- Mateřské školy Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
Družstevní II 142, 687 25 Hluk
- Domu dětí a mládeže Hluk, příspěvková organizace, Boršická 145, 687 25
Hluk
- Výroční zprávu příspěvkové organizace Sport Hluk, Boršická 1313, 687 25
Hluk.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/17
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávy o hospodaření příspěvkových
organizací k 31.12.2017:
- Základní školy Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
nám. Komenského 950, 687 25 Hluk
- Mateřské školy Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
Družstevní II 142, 687 25 Hluk
- Domu dětí a mládeže Hluk, příspěvková organizace, Boršická 145, 687 25
Hluk
- Výroční zprávu příspěvkové organizace Sport Hluk, Boršická 1313, 687 25
Hluk.
-

AD 4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 - 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 – 2021 jsme nově zpracovali i na
rok 2021. Důvodem změny bylo hlavně zapracování nově přijatého úvěru v roce
2018, které samozřejmě bude kopírovat v následujících letech splácení úvěru, dále
byly upraveny přijaté dotace a plánované investice v letošním roce. Mírně optimisticky
byly taktéž upraveny příjmy v roce 2019, 2020 i 2021.
Rovněž střednědobý výhled rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce, tak jak to
ukládá zákon.
Zástupce městského úřadu paní Angerová seznámila finanční výbor s návrhem
střednědobého výhledu rozpočtu cca do roku 2021 a finanční výbor doporučuje
zastupitelstvu tento materiál ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Hluk na roky
2018 – 2021.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/18
Zastupitelstvo města schválilo Střednědobý výhled rozpočtu města Hluk na roky 2018
– 2021.
A 5) II. Rozpočtové opatření roku 2018
Příjmy - rozpočet upravený
4116
4216

98.389.740,--

Dotace MŽP – podpora domácího kompostování
Dotace MŽP – podpora domácího kompostování

+ 1.512.000,-- 1.512.000,-=

Financování – rozpočet schválený

98.389.740,-51.459.000,--

=

51.459.000,--
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Výdaje – rozpočet upravený
2219
3612
3723
3726
3313
3319
6409

149.848.740,--

Chodníky a stezky
Bytové hospodářství
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Kino
Klub kultury
Ostatní příspěvky, Mikroregion

+
300.000,-+
65.000,-- 1.760.000,-+ 1.760.000,-+ 1.000.000,-- 1.430.000,-+
65.000,-= 149.848.740,--

Rozpočtové opatření č. 2 apeluje na nutné úpravy investic v následujícím účetním
období. Jedná se o navýšení výdajů u demolice vykoupeného domu od p. Rýznara ve
výši 65 000 Kč, dále za projektovou dokumentaci a samotnou realizaci datového
vedení na propoj ulice Hlavní a Boršické, projektovou dokumentaci na datové vedení
v ulici Nad Kaštancem včetně realizace, vše v odhadních číslech 300 000 Kč.
Největší částka ve výdajích 1 000 000 Kč je u kina, kdy budeme muset uhradit
hlukovou izolaci v ZUŠ, klimatizaci v ZUŠ, instalaci zvuku v budově kina, nábytek v
promítárně, v prostoru pod pódiem, v pokladně, dále nutné revize. Jako poslední
rozpočtová úprava ve výši 65 000 Kč je opět na úhradu navýšeného členského
příspěvku pro Místní akční skupinu Horňácko a Ostrožsko o 15 Kč na občana.
Finanční výbor ji opět nedoporučuje ke schválení.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu ke schválení Rozpočtové opatření č.II
roku 2018 ve všech položkách, kromě položky 6409 – „Ostatní příspěvky,
Mikroregion. Opakovaně (viz zápis finančního výboru ze dne 23.04.2018 a následně
jednání zastupitelstva) s touto úpravou nesouhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje II. Rozpočtové opatření roku 2018:
Příjmy - rozpočet upravený
4116
4216

98.389.740,--

Dotace MŽP – podpora domácího kompostování
Dotace MŽP – podpora domácího kompostování

+ 1.512.000,-- 1.512.000,-=

98.389.740,--

Financování – rozpočet schválený

51.459.000,-=

Výdaje – rozpočet upravený
2219
3612
3723
3726
3313
3319
6409

Chodníky a stezky
Bytové hospodářství
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Kino
Klub kultury
Ostatní příspěvky, Mikroregion

51.459.000,-149.848.740,-+
+
+
+
+

300.000,-65.000,-1.760.000,-1.760.000,-1.000.000,-1.430.000,-65.000,--

= 149.848.740,--

- 10 PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení: ZM 25/2018/19
Zastupitelstvo města schválilo II. Rozpočtové opatření roku 2018:
Příjmy - rozpočet upravený
4116
4216

98.389.740,--

Dotace MŽP – podpora domácího kompostování
Dotace MŽP – podpora domácího kompostování

+ 1.512.000,-- 1.512.000,-=

98.389.740,--

Financování – rozpočet schválený

51.459.000,-=

Výdaje – rozpočet upravený
2219
3612
3723
3726
3313
3319
6409

Chodníky a stezky
Bytové hospodářství
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Kino
Klub kultury
Ostatní příspěvky, Mikroregion

51.459.000,-149.848.740,-+
+
+
+
+

300.000,-65.000,-1.760.000,-1.760.000,-1.000.000,-1.430.000,-65.000,--

= 149.848.740,--

AD 6) Kontrola pokladny
Finanční výbor provedl fyzickou kontrolu pokladny a konstatuje, že fyzický stav
souhlasí s účetním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu pokladny městského úřadu.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/20
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu pokladny městského úřadu.
10. Závěrečný účet za rok 2017 – hospodaření Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko
Tímto bodem doplňujeme program jednání zastupitelstva. Dle zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a stanov Mikroregionu Ostrožsko –
Veselsko se po schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření (tzv. zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření) valnou
hromadou Mikroregionu, zajistí rozeslání tohoto závěrečného účtu a zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření k projednání v zastupitelstvech všech členských
obcí. Závěrečný účet a zprávu auditora zastupitelstvo neschvaluje, ale bere jej na
vědomí. Závěrečný účet a zprávu auditora obdrželi všichni zastupitelé elektronicky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Ostrožsko –
Veselsko za rok 2017 a zprávu auditora.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení: ZM 25/2018/21
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Ostrožsko –
Veselsko za rok 2017 a zprávu auditora.
11. Informace o činnosti orgánů města a jiné
 Kino (světla, ozvučení, další vybavení – nábytek, klimatizace, akustická
úprava učeben, šestá učebna, WiFi) – Ing. Šimčík: jednalo se o doplnění
světla a ozvučení, na radě města se rozhodlo, že až se vysoutěží hřiště a
vestavba základní školy, pak se bude dál jednat o předložených požadavcích.
Ing. Křižan: požadavky jsou na světelnou techniku v částce 400 tis. Kč. Zvuk,
reproduktory, které by byly stabilně v kině, včetně mixážního pultu činí 600 tis.
Kč. Rada města tyto dvě částky zatím neuvolnila. Počkáme, až kolik nám
zůstane peněz a v případě schválení probereme na zastupitelstvu v měsíci
září.
Mgr. Michalčíková: nedá se využít technika, kterou už máme nakoupenou?
Ing. Šimčík: nedá, je zastaralá.
Ing. Šimčík: rada schválila taktéž klimatizaci do učeben kina a kuchyňky – 130
tis. Kč bez DPH.
Mgr. Šimčíková: může být v učebnách klimatizace? Ve škole nám hygienik
klimatizaci nedoporučil.
Ing. Křižan: šestá učebna není dovybavena, během prázdnin by měla být
hotová.
Mgr. Braunerová: co je ještě potřeba k promítání v kině?
Ing. Křižan: nábytek.
Ing. Mitáček: je potřeba se zaregistrovat jako kino.
 Rozmístění polopodzemních kontejnerů – Ing. Šimčík: jedná se o kontejnery
na separovaný odpad (sklo, papír, plast bioodpad), které jsou z části umístěny
pod zemí a je možnost na ně čerpat dotace. Je to i okrasný prvek. Rada
města schválila umístění těchto kontejnerů u mateřské školy, základní školy,
domu s chráněným bydlením, v ulici Hradišťské, u sportovní haly a v ulici
Závodní. Výzva je do konce měsíce listopadu, realizace v příštím roce.
 Výpůjčka kompostérů – Ing. Šimčík: k dnešnímu dni je vydáno 470
kompostérů, 30 kusů ještě máme k dispozici.
 Výsadba zeleně v ulici Na Přídělech a v ulici Závodní – Ing. Šimčík: máme
připravený projekt na výsadbu. Zda se provede letos, zatím nevíme.
 ZTV v ulici Nad Kaštancem (průběh stavebních prací) – Ing. Křižan: termín na
dokončení prací byl do 30.06., ten nebude splněn, protože pokládka živičných
vrstev se bude provádět až 3. a 4. července, i když bylo objednáno několik
měsíců dopředu. Světla měla být dodána až 15. července a přišla za 3 dny po
objednání z Německa.
 Problematika pozemku p.č. 780 – manželé X.Y., ulice Antonínská –
Ing. Křižan: všechny podklady jsme předali advokátní kanceláři. Našel se
zápis stavební komise z roku 1935 i z roku 1966. Vyjádření advokátní
kanceláře mělo k této problematice přijít minulý týden. Zatím nepřišlo.
 Bezbariérové chodníky Hluk - I. a II. etapa (průběh stavebních prací) –
Ing. Křižan: původní termín dokončení prací byl do 15. července, ten byl
posunut do 19. srpna. Křižovatku na náměstí už máme vyřešenou. Vodaři
nesouhlasili s umístěním sloupu veřejného osvětlení, proto se sloup posune.
Tímto dojde ke změně v projektové dokumentaci, tudíž musí schválit Státní
fond dopravní infrastruktury.
 Sběrný dvůr města Hluk – zvýšení kapacity třídění odpadů včetně rozšíření
druhové skladby (průběh stavebních prací) – Ing. Šimčík: vše probíhá dle
harmonogramu, koncem měsíce srpna mají být práce hotové.
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 Revitalizace sportoviště města Hluk – Ing. Křižan: minulý pátek komise
otevírala
obálky.
Máme
dvě
nabídky
a
to:
Společnost
SWIETELSKY+ŠPORTFINAL České Budějovice v hodnotě 27 467 064 Kč a
druhá od společnosti Pavlacký, sportovní travnaté povrchy, VANTO Kunovice
v hodnotě 23 942 560 Kč. Komise doporučila vybrat firmu Vanto Kunovice.
Zítra proběhne jednání rady města, po schválení lhůty se podepíše smlouva,
aby mohly být práce provedeny.
 Půdní vestavba Základní školy Hluk – Ing. Křižan: otevírání obálek veřejné
zakázky proběhne tento pátek ve firmě IS Projekt v Uherském Brodě.
 Přehled kulturních akcí na prázdniny – p. Plačková:
Letní kino:
13.07. – Slunce, seno a pár facek
20.07. – Na Samotě u lesa
03.08. – Jáchyme, hoď ho do stroje
17.08. – Dobrý voják Švejk
24.08. – S čerty nejsou žerty
Před každým promítáním filmu bude promítnuto pásmo večerníčků pro děti od
21.00 – 21:30 a poté začne film.
Hlucké hody 10.08. – 12.08.
Pátek – Beseda u cimbálu na památkových domcích
taneční zábava v parku u tvrze – skupina Sorry a DJ Iron (s mokrou
variantou se nepočítá, akce se v případě deště ruší)
Sobota - v parku u tvrze (dílničky, sportovní soutěže, tvorba
ornamentů) pro děti a jejich rodiče – začátek ve 13 hodin.
V 16 hodin vystoupení našich folklorních souborů (Hluboček,
Žarúžek, Košuláčci) a jejich hostů (dětské soubory Valášek a další),
za deště se bude vše konat na hale.
Večer taneční zábava, hrát bude střídavě Šarovec a Merlin (mokrá
varianta nedořešena).
Neděle – dopoledne mše svatá v kostele sv. Vavřince.
odpoledne vystoupí v parku u tvrze Tomáš Kočko a jeho skupina.
„Popravky“ – zatím nedořešeny = vystoupení Ženiček a Klebetnic –
p. X.Y. upřesní, případně oslovit VojoDeyl.






Uvažuje se o možnosti uspořádat v kině výstavu výtvarných děl místních
amatérských umělců. Akci si bere na starost paní X.Y. a oslovuje umělce
adresně.
Studie křižovatky před kinem – Ing. Křižan: jednal jsem s p. X.Y. z Dopravního
inspektorátu Policie ČR a ten navrhuje udělat v této části kruhový objezd.
Restaurování sakrálních staveb v k.ú. Hluk II. etapa – Ing. Křižan: v rámci
restaurování se opraví v Hluku 4 křížky na těchto místech: Šefranica, Lůžkový
potok, pod Starýma horama a při vjezdu do Hluku od Kunovic.
Výstavba vodovodu v ulici Okluková – Ing. Křižan: zítra by měla být opravená
projektová dokumentace a poté se předá Slováckým vodárnám a kanalizacím
a firmě E.ON.
Místní hospodářství - nákup komunální techniky – Ing. Křižan: v zimě
havarovala multikára, proto rozhodujeme, zda koupíme novou multikáru nebo
traktor.
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Místní hospodářství požaduje multikáru, rada města schválila nákup traktoru.
Zítra budeme mít jednání ohledně nabídky na multikáru.
 Vodní prvek na náměstí – Ing. Křižan: máme cenovou nabídku od pana X.Y.
na kamennou fontánu, vodařské práce by řešil pan X.Y. Cena 215 300 Kč
bez DPH. Šlo by o navrtaný kámen v kamení vysoký 180 cm, nad zemí by byl
ve výšce 150 cm. Pokud rada města nabídku schválí, do konce měsíce září by
mohlo být hotové.
 Nezaměstnanost k 31.05.2018
Obec, okres, kraj

Počet uchazečů

Hluk

nezaměstnanost v
%

53

1,69

1 569

2,36

ORP Uherský Brod

768

1,90

okres Uh. Hradiště

2 342

3,06

Zlínský kraj

10 672

2,51

ČR

229 632

3,01

ORP Uh. Hradiště

 Daňové příjmy
skutečnost 1 – 6/2017

skutečnost 1 – 6/2018

srovnání skutečnosti
roku 2018 s rokem 2017

28 306 524,58 Kč

31 281 395,87 Kč

2 974 871,29 Kč

 Stavy účtů k 25.06.2018
Běžný účet u KB
9 984 634 Kč
Běžný účet Česká spořitelna- nájmy DCHB
440 610 Kč
Inkasní účet Česká spořitelna
4 054 Kč
Účet ČNB
323 457 Kč
Účet ČNB Bezbariérové chodníky
898 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem účty
10 753 653 Kč
Otevřený úvěr
Úvěr Čs. spořitelna – dlouhodobý
Čerpaný úvěr k 25.06.2018

44 000 000 Kč
0 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti orgánů města,
nezaměstnanosti, daňových příjmech, stavu účtů.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení: ZM 25/2018/22
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o činnosti orgánů města,
nezaměstnanosti, daňových příjmech, stavu účtů.
12. Diskuse
p. Šuránková: E.ON bude dělat přeložky na Čtvrtích a v ulici Hřbitovní, které bude
dávat do země. Budou se souběžně pokládat i datové kabely?
Ing. Křižan: ne, datové kabely budeme projektovat my spolu s veřejným osvětlením.
Přeložky jsou investice společnosti E.ON, který usoudil, že v ulici Čtvrtě už dosluhují.
Má se dělat na etapy – první ulice Čtvrtě, pak Sokolská a jako poslední ulice
Hřbitovní. Nemáme žádné informace, jak se bude dál postupovat, protože projektant,
který na tom pracoval, z firmy odešel a teď práce stojí.
p. X.Y.: kdy bude realizace půdní nástavby základní školy?
Ing. Křižan: v polovině prázdnin, dříve se to nestihlo. Termín je 180 dnů, do 50 dnů by
měla být hotová střecha a schodiště a pak by to neovlivnilo chod školy.
Mgr. Braunerová: a fungovalo by asi až od příštího školního roku?
Ing. Křižan: ano.
p. X.Y.: kdo se stará o zeleň u neobydlených domů?
Ing. Šimčík: majitel.
p. X.Y.: vedle nás na domku po p. X.Y. nikdo nebydlí, nikdo tam neseče. Je tam
vysoká tráva a keře a brání v rozhledu.
Ing. Křižan: podíváme se na to.
p. X.Y.: v jakém stavu je parkoviště na ulici Závodní?
Ing. Křižan: je hotová projektová dokumentace, vyřizuje se stavební povolení. Je
potřeba ještě vyřídit vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Letos
nemáme v investicích, nachystá se na příští rok.
p. X.Y.: bylo by dobré práce provádět v době, kdy bude mít Autopal dovolenou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí diskusi občanů a zastupitelů.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 25/2018/23
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí diskusi občanů a zastupitelů.
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13. Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 28.06.2018
Zapsala: Dana Krhovská

Zápis ověřil:

p. Ing. Mgr. Lenka Dvořáčková:

dne 02.07.2018

p. Ing. Štěpán Mitáček:

dne 02.07.2018

Ing. Martin Křižan
starosta

Vyvěšeno dne: 03.07.2018
Sňato dne:

