Zápis č. 13
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hluk
konaného dne 10.02.2021
Přítomni:
Omluveni:
Zahájení:
Zapisovatelka:
Sčitatelka hlasů:

21
0
17:00 hodin
Dana Krhovská
Lenka Angerová

1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu:
Ing. Křižan: „Navrhuji paní Kateřinu Říhovou a paní Julii Šuránkovou.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk určuje ověřovateli zápisu paní Kateřinu Říhovou a
paní Julii Šuránkovou.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 13/2021/01
Zastupitelstvo města Hluk určilo ověřovateli zápisu paní Kateřinu Říhovou a
paní Julii Šuránkovou.
b) schválení programu
Program zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce elektronické i pevné a zaslán
všem zastupitelům.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva města:
1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu
b) schválení programu
c) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného
dne 09.12.2020
2. Prodej části pozemku v k. ú. Hluk - p. č. 3315/21 o výměře 4 m2 v ulici Orelská
3. Žádost o zařazení do seznamu nemovitostí dle Směrnice č. 1/2020 k
příspěvku na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného
domu či výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území
4. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru
5. Informace o činnosti orgánů města a jiné
6. Diskuse
7. Závěr
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 13/2021/02
Zastupitelstvo města Hluk schválilo program 13. zasedání zastupitelstva
města.
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c) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného
09.12.2020
Usnesení: ZM 12/2020/03
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení a úkolů
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16.09.2020 a ukládá starostovi
města doložení vážních lístků, protokolu o převzetí a předání staveniště a
opravu zápisu ze stavebního deníku u veřejné zakázky „Demolice krovu
budovy na parc.č. 1095/1 v k. ú. Hluk“.
Ing. Křižan:
„Smlouva o dílo neobsahuje povinnost doložení vážných lístků, neboť se jedná
o fakturaci dle předloženého výkazu výměr, pokud bychom chtěli doložit vážné
lístky a ve smlouvě to není a náš kontrolní výbor by to požadoval, navrhuji
najmout právníka, neboť překračujeme určitý smluvní vztah, a to smlouvu o
dílo.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Já mám tu smlouvu doma, je tam napsáno, že se musí
doložit ekologická likvidace odpadů.“
Ing. Křižan: „Dle sdělení zadavatele bychom museli přímo definovat do
zadávací dokumentace a do smlouvy o dílo, že chceme deklarovat vážné
lístky. Za těchto okolností na to nemáme nárok. Cituji ze smlouvy:

Ve smlouvě není specifikované, že chtějí doložení vážních lístků.
Ing. Mgr. Dvořáčková: „My děláme pro E.ON a ČEZ a tam to přímo chtějí.“
Ing. Křižan: „Zadavatel nám dále sdělil, abychom si dali velmi dobrý pozor na
střet zájmů, kdy uchazeč o veřejnou zakázku je zároveň veřejný funkcionář ať
už radní, zastupitel nebo člen kontrolního orgánu. Tuto informaci mně opravdu
kladl velmi na srdce. Neexistuje žádný právní předpis, jak má vypadat
předávací či přejímací protokol, existují pouze nezávazná doporučení, pokud
nemáme svoje městské přejímací protokoly tak bereme ty, co nám dodavatel
nabídne. U tohoto druhu zakázky, kde se jedná o demoliční práce, tak
zadavatel bral původní oba protokoly za dostatečné. Dokonce předávací
protokol může nahradit zápis do stavebního deníku. I přesto jsme požádali
firmu o nápravu, ačkoli na ni nemáme nárok.
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Stavební deník byl vyspecifikován ve smlouvě o dílo, kromě titulní strany,
kterou firma zajistila, je jeho obsah, dle zadavatele, dostatečný s ohledem na
předmět plnění veřejné zakázky.“

Usnesení: ZM 12/2020/04
Zastupitelstvo města Hluk schválilo prodej pozemků p. č. 673/1 o výměře 77
m² a p. č. 674/2 o výměře 34 m² v ulici Družstevní v k. ú. Hluk manželům X.Y.
za cenu odhadní, poplatky hradí kupující.
Ing. Křižan:
„Smlouva s manželi X.Y. byla podepsána a předána na Katastrálním úřadě,
probíhá změna právního vztahu (vyznačena plomba) a po zapsání pozemků
na LV nových vlastníků dojde k vystavení faktury pro uhrazení kupní ceny.“
Usnesení: ZM 12/2020/05
Zastupitelstvo města Hluk odložilo projednání prodeje pozemku p. č. 654 o
výměře 111 m² v ulici Družstevní v k. ú. Hluk panu X.Y.
Ing. Křižan:
„Byli poptáni geodeti pro zaměření pozemku, práce zatím nejsou dokončeny –
úkol nadále trvá.“
Usnesení: ZM 12/2020/09
Zastupitelstvo města Hluk schválilo směnu pozemků p.č. 3818/25 o výměře 81
m² ve vlastnictví MION KOVO s.r.o., Za Mlýnem 1578, 687 25 Hluk za
pozemek p.č. 3818/48 o výměře 47 m² ve vlastnictví města Hluk, Hřbitovní
140, Hluk, bez doplatku. Poplatky hradí účastníci rovným dílem.
Ing. Křižan:
„Smlouva s firmou MION KOVO byla podepsána a předána na Katastrálním
úřadě, probíhá změna právního vztahu (vyznačena plomba) a po zapsání
pozemků na LV nových vlastníků dojde k vystavení faktury za poplatky.“
Usnesení: ZM 12/2020/17
Zastupitelstvo města Hluk schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši
140 000 Kč panu X.Y. a paní X.Y. na rekonstrukci rodinného domu č.p. 788 v
ulici Prostřední, Hluk, dle Směrnice č. 1/2020 k příspěvku na rekonstrukci,
demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového
rodinného domu v již zasíťovaném území.
Ing. Křižan:
„Finanční příspěvek byl vyplacen 22.12.2020.“
Usnesení: ZM 12/2020/18
Zastupitelstvo města Hluk schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši
230 000 Kč panu X.Y. a paní X.Y. na demolici s následnou výstavbou nového
rodinného domu č.p. 1610 v ulici Hlavní, Hluk, dle Směrnice č. 1/2020 k
příspěvku na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného
domu či výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území.
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Ing. Křižan:
„Finanční příspěvek byl vyplacen 22.12.2020.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a úkolů ze
zasedání zastupitelstva města ze dne 09.12.2020.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 13/2021/03
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení a úkolů
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 09.12.2020.

2. Prodej části pozemku v k. ú. Hluk - p. č. 3315/21 o výměře 4 m2 v ulici
Orelská
Ing. Křižan: „Jedná se o žádost pana X.Y. ze dne 14.10.2020 o odkup části pozemku
p.č. 3315/21 o rozloze 4 m2 (dle GP č. 1994-51/2019 se jedná o nově vzniklou
parcelu č. 1270/4, dle KN se jedná o ornou půdu, dle ÚP se jedná o plochu PV
Plocha veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch) z důvodu přestavku,
který byl způsoben špatným založením stavby nového rodinného domu. Stavební
komise se žádostí nezabývala. Rada města na jednání dne 04.11.2020, usnesením
RM 53/2020/05 schválila zveřejnění záměru o odprodeji části pozemku p.č. 3315/21.
Na toto zveřejnění reagoval pouze pan X.Y. svou žádostí ze dne 18.11.2020. Rada
města na jednání dne 25.11.2020, usnesením RM 54/2020/09 doporučila
Zastupitelstvu města Hluk schválit prodej části pozemku p.č. 3315/21 o výměře 4 m 2
v k.ú. Hluk (dle GP č. 1994-51/2019 se jedná o nově vzniklou parcelu č. 1270/4) panu
X.Y., poplatky hradí kupující. Pozemek p.č. 1270/4 byl oceněn znaleckým posudkem
č. 1349-2020, který zpracoval Ing. Martin Dufka. Dle znaleckého posudku je pozemek
p.č. 1270/4 o rozloze 4 m2 oceněn na 3 600 Kč (899,70 Kč/1 m2). Majitele sousedních
pozemků jsme ve věci prodeje nekontaktovali, neboť pozemek je pod stavbou nového
RD, který pan X.Y. vlastní. Na posledním zasedání Zastupitelstva města Hluk dne
09.12.2020, jsme o problematice prodeje části pozemku 3315/21 rozhodovali celkem
třemi usneseními, a to ZM 12/2020/06, ZM 12/2020/07, ZM 12/2020/08. Ani jedno z
usnesení nemělo potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, proto Zastupitelstvo města
Hluk nepřijalo žádné usnesení. První hlasování bylo o prodeji za cenu odhadní, druhé
hlasování bylo za cenu dvojnásobnou a třetí hlasování bylo stejné jako to první a opět
nebylo prohlasováno. Rada města se záležitostí opět zabývala na svém jednání dne
16.12.2020, záležitost nebyla řešena v rámci oficiálního programu, ale pouze
v kapitole „různé“. Rada mě i přesto pověřila vyřešením problematiky odkupu části
pozemku p.č. 3315/21. Současně rada souhlasila s tím, abych zastupitele, kteří měli
během projednávání tohoto bodu na zastupitelstvu určité nejasnosti, svolal na
pracovní schůzku. Proto jsem svolal na pondělí 21.12.2020 na 16:00 hodin pracovní
schůzku, které se zúčastnili zastupitelé Ing. Pavel Dohnal, Ing. Mgr. Lenka
Dvořáčková a paní Julie Šuránková. Za město Hluk se schůzky zúčastnil Bc. Jaromír
Budka, Ing. Martina Zdráhalová a já. Na pracovní schůzce byli zastupitelé seznámeni
s dokumenty a postupem stavebního úřadu a rady města v době povolování stavby
nového rodinného domu pana X.Y. Po této schůzce se rada města problematikou
zabývala na svém jednání dne 06.01.2021 a doporučila zastupitelstvu odprodej
pozemku za cenu 1 800 Kč /1 m2.“
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje prodej části pozemku p. č. 3315/21 o výměře 4
m² v ulici Orelská v k. ú. Hluk (dle GP č. 1994-51/2019 se jedná o nově vzniklou
parcelu č. 1270/4) panu X.Y. za cenu 7 200 Kč, poplatky hradí kupující.
PRO: 19
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení: ZM 13/2021/04
Zastupitelstvo města Hluk schválilo prodej části pozemku p. č. 3315/21 o výměře 4 m²
v ulici Orelská v k. ú. Hluk (dle GP č. 1994-51/2019 se jedná o nově vzniklou parcelu
č. 1270/4) panu X.Y. za cenu 7 200 Kč, poplatky hradí kupující.

3. Žádost o zařazení do seznamu nemovitostí dle Směrnice č. 1/2020 k
příspěvku na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového
rodinného domu či výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném
území
Žádost pana X.Y. o zařazení do seznamu nemovitostí na výstavbu nového rodinného
domu na pozemcích p. č. 1482/4, 1482/11, 1483/3, 1484/1, 4592/7 v k.ú. Hluk v ulici
Za Mlýnem
Ing. Křižan: „Žádost výše jmenovaného žadatele byla řádně projednána na zasedání
stavební komise a dle zápisu z 25.01.2021 stavební komise doporučila zařazení
žádosti do seznamu nemovitostí dle Směrnice č. 1/2020 k příspěvku na rekonstrukci,
demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového
rodinného domu v již zasíťovaném území. Rada města na svém zasedání dne
27.01.2021 doporučila zastupitelstvu města zařadit žádost do seznamu nemovitostí.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje zařazení žádosti pana X.Y. na výstavbu nového
rodinného domu na pozemcích p. č. 1482/4, 1482/11, 1483/3, 1484/1, 4592/7 v k. ú.
Hluk, v ulici Za Mlýnem do seznamu nemovitostí, dle Směrnice č. 1/2020 k příspěvku
na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu
nového rodinného domu v již zasíťovaném území.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 13/2021/05
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zařazení žádosti pana X.Y. na výstavbu nového
rodinného domu na pozemcích p. č. 1482/4, 1482/11, 1483/3, 1484/1, 4592/7 v k. ú.
Hluk, v ulici Za Mlýnem do seznamu nemovitostí, dle Směrnice č. 1/2020 k příspěvku
na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu
nového rodinného domu v již zasíťovaném území.

4. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru
Ing. Petr Hájek: předseda finančního výboru:
Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 01.02.2021
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1a) Rozpočtové opatření č. VI/2020
Příjmy - rozpočet upravený
4116 Dotace ÚP

83.004.500,00
+
25.571,00
= 83.030.071,00

Financování – rozpočet upravený

Výdaje – rozpočet upravený
3639 Komunální služby

12.553.300,00

+

95.557.800,00
25.571,00
= 95.583.371,00

Poslední rozpočtové opatření se schvalovalo dne 09.12.2020. Po tomto datu přišla na
účet města dotace ve výši 25.571 Kč ve dvou částkách a to dne 14.12.2020 a
23.12.2020 z Úřadu práce Zlín v rámci Operačního programu Zaměstnanost a
Evropských fondů. Jedná se o veřejně prospěšné práce. Vzhledem k tomu, že
zastupitelstvo již proběhlo před tímto datem, účetní jednotka musela zapracovat
uvedené dotace do svého rozpočtu i přesto, že nebyly schváleny zastupitelstvem.
V takovém případě se toto rozpočtové opatření dodatečně schválí na prvním
zasedání zastupitelstva v novém roce. Takový postup lze použít pouze mimořádně
např. v našem případě u dotací nebo při živelné pohromě, kdy je nutné okamžitě
odstraňovat škody nebo na základě pravomocného rozsudku soudu.
Finanční výbor se seznámil s materiálem „Rozpočtové opatření č. VI/2020“, neměl
připomínek a doporučil zastupitelstvu ke schválení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje VI. Rozpočtové opatření roku 2020:
Příjmy - rozpočet upravený
4116 Dotace ÚP

83.004.500
+
25.571
= 83.030.071

Financování – rozpočet upravený
Výdaje – rozpočet upravený
3639 Komunální služby

12.553.300

+

95.557.800
25.571
= 95.583.371

PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 13/2021/06
Zastupitelstvo města Hluk schválilo VI. Rozpočtové opatření roku 2020:
Příjmy - rozpočet upravený
4116 Dotace ÚP

+

83.004.500
25.571
= 83.030.071
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Financování – rozpočet upravený

Výdaje – rozpočet upravený
3639 Komunální služby

12.553.300

+

95.557.800
25.571
= 95.583.371

1 b) Rozpočtové opatření č. 1/2021
Příjmy - rozpočet schválený

81.498.600

Financování – rozpočet schválený
3.250.400
8115 Zapojení fin. prostředků na bankovních účtech + 12.400.000
= 15.650.400
Výdaje – rozpočet schválený
3111 Předškolní zařízení
3313 Kino
3412 Sportovní zařízení
Sport Hluk PO – investiční příspěvek
3639 Komunální služby
3631 Veřejné osvětlení
3613 Nebytové hospodářství
3745 Veřejná zeleň

84.749.000
+ 1.050.000
+ 1.100.000
+
65.000
+
235.000
+
700.000
+ 4.750.000
+ 3.800.000
+
700.000
=

97.149.000

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2020
30.505.158,70 Kč
9.350.400,00 Kč zapojeno do rozpočtu roku 2021
12.400.000,00 Kč rozpuštěno v rámci I. RO r. 2021
-------------------------------------------------------------------------------Stav
8.754.758,70 Kč
5.000.000,00 Kč plánovaná rezerva
-------------------------------------------------------------------------------Zůstatek 3.754.758,70 Kč volné finanční prostředky

Rozpočtové opatření č. I řeší úpravy v celkové výši 12.400.000 Kč. Tato částka je
součástí financování. Jednotlivé změny budeme financovat z volných prostředků,
které zůstaly na účtu k 31.12.2020. Příjmová část je beze změny. Ve výdajové části
navyšujeme částku u Předškolního zařízení ve výši 1.050.000 Kč (Revitalizace
zahrady MŠ Hluk, včetně doplnění herních prvků) a kina 1.100.000 Kč (Ozvučení sálu
kina a veřejných prostranství). Jedná se o předfinancování projektů MAS z Programu
rozvoje venkova, jehož dotace činí 80 %, dále budeme platit akustickou studii a
doplatek za nákup aparatury od firmy PRO MUSIC pro kino, obě budou hrazeny
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z prostředků města. Další změna je u Sportovního zařízení v navýšení o 65.000 Kč,
kdy budeme financovat projekt na osvětlení v prostorách sportovní haly, jelikož bude
o dotaci žádat město Hluk a projekt je součástí uznatelných nákladů. Původně měla
tuto částku v rozpočtu PO Sport Hluk. Vzhledem k tomu, že se u uvedené
příspěvkové organizace vyškrtla z návrhu rozpočtu investice na zakoupení sekačky
ve výši 300.000 Kč, byla nově částka na zakoupení zahrnuta ve výši chybějícího
rozdílu tj. 235.000 Kč a bude součástí navýšeného investičního příspěvku. U
komunálních služeb navyšujeme částku 700.000 Kč na předfinancování našeho
podílu na dotaci z Ministerstva zemědělství ČR na projekt Starohorský potok. U
veřejného osvětlení máme naplánováno navýšení ve výši 4.750.000 Kč, které je
vyčleněno na investici VO Hluk – Čtvrtě a Cihelní (celkem 4.500.000 Kč) a dále
rozšíření VO, optických kabelů a připojení NN v ulici Pod Sádkama (celkem 250.000
Kč), kde bude stavět pan X.Y. Nebytové hospodářství se navyšují o částku 3.800.000
Kč na proplacení investiční akce na vybudování nového dětského střediska včetně
úhrady na kanalizační přípojku, klimatizaci, nové podhledy, instalace nových dveří do
dvora na pokyn hasičů, dále evakuační osvětlení ve 2 NP. Původně mělo
profinancování a dokončení proběhnout do konce roku, proto nový návrh rozpočtu na
rok 2021 již nezahrnoval tuto akci. Poslední důležitou změnou je navýšení veřejné
zeleně o 700.000 Kč. Jedná se o realizaci projektu „Sadové úpravy ve městě Hluk“
v rámci Operačního programu Životní prostředí v lokalitě Kaštanec.
Finanční výbor se seznámil s materiálem „Rozpočtové opatření č. I/2021“, neměl
připomínek a doporučil zastupitelstvu ke schválení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Šuránková: „Osvětlení sportoviště se bere z částky na travní sekačku?“
Ing. Křižan: „Výzva, která je vypsaná se nehodí pro příspěvkovou organizaci, žádat o
dotaci bude město. Zůstaly peníze a proto se koupí pro PO Sport Hluk sekačka.
Pokud bude potřeba, půjčí si i město.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje I. Rozpočtové opatření roku 2021:
Příjmy - rozpočet schválený

81.498.600

Financování – rozpočet schválený
3.250.400
8115 Zapojení fin. prostředků na bankovních účtech + 12.400.000
= 15.650.400
Výdaje – rozpočet schválený
3111 Předškolní zařízení
3313 Kino
3412 Sportovní zařízení
Sport Hluk PO – investiční příspěvek
3639 Komunální služby
3631 Veřejné osvětlení
3613 Nebytové hospodářství
3745 Veřejná zeleň

84.749.000
+ 1.050.000
+ 1.100.000
+
65.000
+
235.000
+
700.000
+ 4.750.000
+ 3.800.000
+
700.000
=

97.149.000

-
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PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 13/2021/07
Zastupitelstvo města Hluk schválilo I. Rozpočtové opatření roku 2021:
Příjmy - rozpočet schválený

81.498.600

Financování – rozpočet schválený
3.250.400
8115 Zapojení fin. prostředků na bankovních účtech + 12.400.000
= 15.650.400
Výdaje – rozpočet schválený
3111 Předškolní zařízení
3313 Kino
3412 Sportovní zařízení
Sport Hluk PO – investiční příspěvek
3639 Komunální služby
3631 Veřejné osvětlení
3613 Nebytové hospodářství
3745 Veřejná zeleň

+
+
+
+
+
+
+
+

84.749.000
1.050.000
1.100.000
65.000
235.000
700.000
4.750.000
3.800.000
700.000
=

97.149.000

2) Žádost o dotaci – Římskokatolická farnost
Finanční výbor schválení a doporučení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti
odkládá z důvodu nemoci a tím nedoručení žádosti.
Ing. Křižan: „Římskokatolická farnost Hluk přinesla žádost o dotaci tento týden,
nespěchají s dotací, stačí schválit až na zastupitelstvu v měsíci dubnu.“
3) Žádost o dotaci – TJ Spartak Hluk
Každoročně si TJ Spartak Hluk, z.s. žádá o finanční příspěvek na činnost. V letošním
roce se jedná o částku 1.334.000 Kč, se kterou je v rozpočtu počítáno.
V minulém roce nebyla dotace celá vyčerpána, dne 28.12.2020 byla ze strany TJ
Spartak vrácena do rozpočtu města částka 120.000 Kč.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Ing. Křižan: „V žádosti TJ Spartak Hluk jsme našli nějaké věci, které bychom chtěli
prodiskutovat ještě na radě města, proto navrhuji dnes odložit a projednat na dalším
jednání zastupitelstva města v dubnu.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk odkládá projednání žádosti TJ Spartak Hluk, z.s., Boršická
1313, 687 25 Hluk o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk na další
zasedání zastupitelstva města v měsíci dubnu.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

-

10 -

Usnesení: ZM 13/2021/08
Zastupitelstvo města Hluk odložilo projednání žádosti TJ Spartak Hluk, z.s., Boršická
1313, 687 25 Hluk o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk na další
zasedání zastupitelstva města v měsíci dubnu.
4) Žádost o dotaci – Charita Uh. Hradiště
Každoročně si Charita Uherské Hradiště žádá o finanční příspěvek na úhradu mezd
včetně zákonných odvodů pro svoje pracovníky, kteří zajištují sociální služby pro
naše občany jak v Charitním domově Hluk a odlehčovací službě, tak dalšími
sociálními službami na území našeho města.
Od roku 2016 do roku 2020 byla poskytnutá dotace ve stejné výši. Finanční
prostředky jsou v letošním rozpočtu již zahrnuty.
Finanční výbor doporučil zastupitelstvu ke schválení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
Hluk ve výši 230 000 Kč pro Charitu Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01
Uherské Hradiště, IČ: 44018886.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 13/2021/09
Zastupitelstvo města Hluk schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
Hluk ve výši 230 000 Kč pro Charitu Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01
Uherské Hradiště, IČ: 44018886.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. DZ/3/2021 o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk ve výši 230 000 Kč s Charitou
Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44018886, na
mzdy a zákonné odvody pracovníků poskytujících sociální služby pro občany města
Hluk, především v Charitním domově Hluk, v Odlehčovací službě Hluk a na terénní
služby na území města Hluk.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 13/2021/10
Zastupitelstvo města Hluk schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. DZ/3/2021 o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk ve výši 230 000 Kč s Charitou Uherské
Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44018886, na mzdy a
zákonné odvody pracovníků poskytujících sociální služby pro občany města Hluk,
především v Charitním domově Hluk, v Odlehčovací službě Hluk a na terénní služby
na území města Hluk.
5) Kontrola pokladny
Byla provedena kontrola pokladny a členové finančního výboru konstatovali, že
fyzický stav souhlasí s účetním. Rovněž kontrola pokladních dokladů vykazuje jejich
vedení v intencích zákona.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí kontrolu pokladny městského úřadu.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení: ZM 13/2021/11
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí kontrolu pokladny městského úřadu.

5. Informace o činnosti orgánů města a jiné
 XXIV. dolňácké slavnosti písní a tanců s tradiční jízdou králů v roce 2021
Mgr. Botek: „Na minulém jednání rady města jsme se touto problematikou
zabývali, chceme si nechat i více času na rozhodnutí. Oslovím Vás zastupitele
s dotazem, zda slavnosti v letošním roce uskutečnit či ne. Určitě by se nekonaly
ve standartním formátu. Ve Vlčnově termín jízdy králů zůstává, udělají jízdu králů
způsobem, že projedou pouze obcí a diváci se podívají z okna. Momentálně je
doba, že soubory nemohou zkoušet. V Kunovicích posunuli termín na 10. – 11.
července, program zatím nemají, rozhodnou dle situace. Rodina našeho krále
nám sdělila, že pokud se letos slavnosti neuskuteční v plném rozsahu je pro
odložení na rok 2022.“
 Hradišťan & Jiří Pavlica, Moravská filharmonie Olomouc (dirigent Stanislav
Vavřínek)
Mgr. Botek: „Na 99 % bude koncert v měsíci březnu zrušen, překládat se již
nebude a peníze se budou lidem vracet po otevření informačního centra.“
 Rekonstrukce márnice
Ing. Křižan: „Jsou hotové rozvody vodo, topo a elektroinstalace. Začne se omítat,
Jsou hotové výplně otvorů – okna, dveře jsou namontovány. Předpoklad je, že
termín ukončení prací splníme. Vstupní brána by měla splňovat podmínky pro
invalidní vozíky, kočárky.“
Byly promítnuty fotografie aktuálního stavu.
 Nová ordinace dětské lékařky a nové zubařky (dentální hygiena)
Ing. Křižan: „U nové ordinace dětské lékařky je rozpočtová cena dodržena, přibyla
klimatizace. Prostory obsahují sesternu, která je podle hygienických předpisů
oddělená od lékaře, denní místnost pro sestru a lékaře, izolační místnost pro
pacienty, která musí být přístupná pro případnou sanitku. Práce jsou hotové,
předání proběhlo v termínu a příští týden se schválí na radě města nájemní
smlouva s paní doktorkou.
Od ledna funguje po doktorce Okénkové nová zubařka MDDR. Janků. Protože je
levačka je potřeba udělat změny – úpravy v interiéru, proto nás požádala, zda
bychom nemohli po 25 letech udělat nějaké úpravy – změnu dispozice rozvodů
elektřiny, vody, odpadů, topení nový podhled. Hodlá rozšířit své služby i na
dentální hygienu. Náklady spojené s budovou poneseme my, vybavení si bude
hradit zubařka. Jsou zde staré dveře, linoleum, prostory jsou již
nereprezentativní.“
Byly promítnuty fotografie aktuálního stavu.
 Rekonstrukce tvrze
Ing. Křižan: „Rekonstrukce tvrze je ve dvou projektech, jeden projekt řeší žádost o
dotaci z Operačního programu Životní prostředí v hodnotě 11 mil. Kč, dotace 5
mil. Kč, vlastní zdroje 6 mil. Kč. Do počátku měsíce března musíme odevzdat
podepsanou smlouvu a harmonogram prací. Soutěžíme od minulého týdne.
Tato projektová dokumentace řeší výměnu všech výplní – oken, dveří, zateplení
půdy, výměnu zdroje tepla. Další část projektové dokumentace řeší úpravy
exteriéru, sociálek, vybudování schodiště do suterénu a na půdu, vybudování
výtahu, úpravu zadního traktu nádvoří, úpravu rozvodů topení, elektro, vody,

- 12 odpadů. Je to projekt, na který nemáme dnes ještě rozpočet, ale podle odhadu je
to částka kolem 25-30 mil. Kč.
Do 8. března 2021 musíme podat kompletní žádost. Zahájení prací je 1. září
2021, ukončení 30. června 2022.“
 Projekt kanalizace a ČOV
Ing. Křižan: „ČOV je hotová, může jít do soutěže. Kanalizace chybí projektová
dokumentace pro realizaci a výběrové řízení. Projekt je zadaný, měl by být hotový
v dubnu. Poté vysoutěžíme dodavatele.“
 Projekt odbahnění Starohorského potoka
Ing. Křižan: „Měli bychom obdržet dotaci ve výši 1 mil. 190 tisíc Kč, práce by měly
začít co nejdříve. Díky rozpočtovým změnám můžeme předfinancovat.“
 Sadové úpravy ve městě Hluk
Ing. Křižan: „Před 14 dny jsme dostali informaci o tom, že jsme obdrželi dotaci ve
výši 2 mil. 100 tisíc korun na Revitalizaci Kaštance. Jedná se o projekt od firmy
Florstyl, který zahrnuje oblast od ujetého svahu až po zahrádkářskou kolonii.
Budou zde vysazeny listnaté stromy, pásy keřů, které budou oddělovat zeleň od
komunikace, mobiliáře a cestičky, trial.“
 Projekty přes MAS (MŠ, kino aparatura)
Ing. Křižan: „Mateřská škola – celkem budou dvě části projektu, první část
obsahuje herní prvek tartanový (skluzavky, prolézačky), druhá část bude také
tartanová, herní výuka dopravní pro koloběžky apod.“
 Prodej nemovitostí (Horní Drahy, Hlavní č.p. 496, Lipová 1111)
Ing. Křižan: „V letošním roce chce město prodat 2 parcely o rozloze cca 1 000 m2
po levé straně v ulici Horní Drahy. Zájem má pan X.Y., který nabízí pozemky ke
směně, které budou poté sloužit jako vklad do komplexních pozemkových úprav.
Domlouváme se už tři čtvrtě roku. Zpracuje se cenová nabídka a projedná na
zastupitelstvu cca do poloviny tohoto roku.
Dům v ulici Hlavní 496 – máme aktuálně dva uchazeče. S prvním uchazečem
jednáme dlouhodobě se směnou pozemků, kdy je prioritou vyřešit pozemky na
komunikaci v ulici Nad Kaštancem, majetky pod komunikací. Další uchazeč je
nový, nebudu jmenovat, záleží jak dopadne směna.
Dům č.p. 1111 v ulici Lipová je náš pronajatý rodinný dům. V letošním roce
chceme taktéž dořešit a prodat. Pokud se najde nějaký vlastník pozemků a
nabídne 4, 5, 6 nebo 7 ha pozemků ke směně, budeme jednat s ním. Pokud nikdo
takovou nabídku nepodá, dojde k prodeji dražbou na zastupitelstvu. Aktuálně vím
o dvou zájemcích.“
 Plán rozvoje sportu města Hluk
Ing. Křižan: „Před rokem a půl došla první informace o Národní sportovní
agentuře, proto jsem inicioval sportovní komisi, aby začala pracovat na koncepci
Plánu rozvoje města Hluk. Sportovní komise zadala ke zpracování panu
Krejčiříkovi. Bez této koncepce nelze žádat o dotace z této agendy. Koncepce
půjde na schválení do rady města a poté i na zastupitelstvo.“
 Připravované projekty v rámci sportovního areálu (kuželna, fitness, VO)
p. Bojko: „Národní sportovní agentura vypsala granty, žádosti se přijímají
v termínu do 30. června 2022. Chceme požádat o dotaci na rekonstrukci kuželny,
vybudování nového fitness centra v místě bývalé vinárny a kompletní výměnu
stávajícího osvětlení ve sportovní hale za nové.“
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 Projekty VO a HDPE (Čtvrtě, Sadová, Sokolská, Družstevní, Novoveská, Pod
Sádkama)
Ing. Křižan: „Je to vynucená investice schválená dnešní rozpočtovou změnou.
Projektová dokumentace Pod Sádkama se bude teprve schvalovat, Novoveská je
zahrnuta do rozpočtu.“
 Strategický rozvojový plán města Hluk
Ing. Křižan: „Aktualizoval se díky MAS projektům v loňském roce, musíme
navrhnout a schválit nový strategický rozvojový plán v letošním roce, aby se
mohlo čerpat ve 3. programovém období. Výzva bude i na knihovnu, chtěli
bychom udělat knihovnu dole na obecní restauraci, nahoře umístit ZUŠ a
současná ZUŠ na kině by sloužila pro všechny kulturní soubory.“
 Nezaměstnanost k 31.01.2021
Obec, okres, kraj
Hluk

Počet uchazečů

nezaměstnanost v %

76

2,61

ORP Uh. Hradiště

2 137

3,42

ORP Uherský Brod

1 006

2,7

okres Uh. Hradiště

3 171

3,21

Zlínský kraj

13 621

3,44

308 859

4,27

ČR
 Daňové příjmy
skutečnost 1- 10.02.2020
8

597 171, 62 Kč

skutečnost 1-10.02.2021
9

288 038,80 Kč

srovnání skutečnosti roku
2021 s rokem 2020
690 867,18 Kč

 Stavy účtů k 10.02.2021
Běžný účet u KB
31 597 534 Kč
Běžný účet Česká spořitelna- nájmy DCHB
327 549 Kč
Inkasní účet Česká spořitelna
1 822 Kč
Účet ČNB
624 901 Kč
Účet ČNB Bezbariérové chodníky
502 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------Celkem účty
32 552 308 Kč
Úvěry u České spořitelny k 10.02.2021
Úvěr č. 1 u České spořitelny
Úvěr č. 2 u České spořitelny
Celkem úvěry nesplacené

9 916 650 Kč
4 489 321,50 Kč
14 405 971,50 Kč
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Plačková: „Zaznamenala jsem stížnosti maminek, že Kaštanec je přístupný pouze
ze shora?“
Ing. Křižan: „Plánuje se, že se udělá chodník za brankovištěm tréninkového hřiště a
bude přístupný ze shora i ze spodu. Další plán je vytvořit koridor od koupaliště, další
přístup do budoucna bude z teras, což bude další etapa, aby mohla mateřská školka
chodit do těchto prostor na procházky. Pokud by se vypsala další výzva, chceme dál
čerpat dotace.“
p. Plačková: „Stromy, které tam jsou, tak zůstanou?“
Ing. Křižan: „Ano, stromy v převážné většině zůstanou, pouze staré a špatné stromy
se odstraní.“
p. Šuránková: „Údajně bude na Kaštanci málo laviček.“
Ing. Křižan: „Drobný mobiliář je součástí revitalizace, budou tam chodníky, odpočívací
lavice. Z projektu nelze dát 30% na mobiliář, bude tam nejnutnější, pokud bude
potřeba více laviček, dají se tam. Celý projekt je něco přes 3 mil Kč, dotace bude 2,7
mil. Kč.“
p. Šuránková: „Bude tam přístup s kočárky?“
Ing. Křižan: „Ano, přístup s kočárky bude nahoře a vybuduje se i ze spodu.“
p. Plačková: „Sčítání lidu, angažuje se v tom nějak město?“
Ing. Křižan: „Máme pouze informaci, že se po městě budou pohybovat komisaři.
Nějaké práce dělal stavební úřad v loňském roce v evidenci budov a majetku,
úředníci nejsou zainteresováni.“
Ing. Dohnal: „Jako Moravák to sleduji. Sčítání je povinné, proběhne v březnu, bude
možnost sčítací archy vyplňovat elektronicky. Takže první fáze sčítání proběhne na
internetu, poté Český statistický úřad vyhodnotí, kolik lidí se zúčastnilo a pak
nastoupí Česká pošta, která bude zajišťovat fyzické sčítání. Budou se sčítat osoby,
byty, domy, vybavení domácností. Chtěl bych využít této situace a říct, že tak, jak
byla v minulých letech sčítána národnost moravská, byl evidován jazyk, pokud máte
vztah k našim předkům, zemi, historii, tradici je možnost dát najevo tímto způsobem.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí informace o činnosti orgánů města,
nezaměstnanosti, daňových příjmech, stavu účtů.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 13/2021/12
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí informace o činnosti orgánů města,
nezaměstnanosti, daňových příjmech, stavu účtů.
10 Diskuse
p. Šuránková: „Mám dotazy od starších občanů, zda jsou nějaké informace o
očkování, zda by bylo možné dopravit určité lidi k lékaři.“
Ing. Křižan: „To, co proběhlo v Popovicích je iniciativa Krajského úřadu. Měli jsme
povinnost nahlásit počty osob nad 65 let a nad 80 let v Charitním domově, Domě
s chráněným bydlením a na Domě s pečovatelskou službou u pana Dohnala.“
Mgr. Botek: „Dnes volali ze Zlínského kraje, že očkování na těchto zařízeních
proběhne příští týden.“
Ing. Dohnal: „Také mně telefonovali, u nás nemáme žádný společný prostor, kde
bude potřeba 15 minut po očkování kontrolovat lidi. Máme na bytech 16 lidí, zájem o
očkování projevilo pouze 6. A to 2 lidé nad 80 let a 4 lidé nad 65 let. Lidé jsou k tomu
skeptičtí.“
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Mgr. Botek: „Na našich bytech je cca 30 lidí, projevilo zájem pouze 14.“
Občan X.Y.: „Jak daleko je projekt cyklostezky Hluk – Kunovice?“
Ing. Křižan: „Geodet a projektant se nechtějí vyjádřit, jediný iniciátor je pouze město
Hluk. Geodetické zaměření není dosud hotové. Zajedu za starostou města Kunovic,
aby se akce rozjela. Prosím o poznámku do zápisu, že starosta města Hluk zajistí
jednání s městem Kunovice ohledně koncepce cyklostezky Hluk – Kunovice.“
Občan X.Y.: “Bude se řešit vstupné na koupaliště u důchodců nad 65 let?“
Mgr. Botek: „Ano, budeme se tím zabývat na jednání rady města.“
Občan X.Y.: „Dáváte dotace na rekonstrukce domů, když stavebník dostane povolení,
složí si materiál před domem a musí jej do 10 dní uklidit.“
Ing. Křižan: „Lidé si objednají v lednu např. krytinu a firmu mají až na červenec.
Možná upravíme vyhlášku, kde stanovíme delší pronájem zdarma.“
Občan X.Y.: „Složil jsme si dřevo na pozemku, kde se neví, zda je to města. Druhý
den přijela městská policie a proměřovala. Projel jsem si Hluk a bylo tam dalších 8
skládek.“
Ing. Křižan: „Měli to 4 lidé, všichni mají zaplaceno. Bylo to v ulici Družstevní,
Okluková, Hlavní a Vy.“
Občan X.Y.: „Když nám funguje policie, tak by měla dělat pořádek.“
Ing. Křižan: „Nejdříve by měla být výzva, která by informovala občana, že je na
obecním pozemku a porušuje vyhlášku. Poté by následovala další výzva a po čtrnácti
dnech se sepíše zábor, který se řeší vyhláškou. Policie se na to soustředí.“
Občan X.Y.: „V ulici Novoveská má jeden občan už dvacet let skládku. Policie tam
kolem toho jezdí a nikdo s tím nic neudělá.“
Vedoucí městské policie p. Merta: „Občan ulice Novoveské byl kontaktován, hromada
krytiny ubývá. Děti mu to uklízet nebudou a vzhledem k jeho věku se snaží.“
Občan X.Y.: “Neměla by se policie zrušit? Na co má Hluk policii? Je potřeba,
abychom měli náklady na policii tak vysoké? Myslím si, že to musí být i 2,5 milionu Kč
ročně.“
Ing. Křižan: „Prosím dát do zápisu, že na příštím zasedání zastupitelstva sdělím
přesné náklady na městskou policii.“
p. Angerová: Náklady na městskou policii činí 1 650 tis. Kč.“
Ing. Křižan: „To jsou výdaje, ale příjmy?
p. Angerová: „Příjmy jsou malé.“
Ing. Křižan: „Na výkon městské policie se soustředím.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí diskusi zastupitelů a občanů.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 13/2021/13
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí diskusi zastupitelů a občanů.

11 Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19:20 hodin
Zápis byl vyhotoven dne 18.02.2021
Zapsala: Dana Krhovská
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Zápis ověřil:

p. Kateřina Říhová:

dne 19.02.2021

p. Julie Šuránková:

dne 18.02.2021

Ing. Martin Křižan, v. r.
starosta

