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

Zápis č. 17
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hluk
konaného dne 15.09.2021
Přítomni:
Omluveni:
Zahájení:
Zapisovatelka:
Sčitatelka hlasů:

16
Ing. Martin Dufka, Mgr. Vladislava Michalčíková, Zdeněk Mitáček,
Marie Plačková, Jiří Straňák
17:00 hodin
Dana Krhovská
Lenka Angerová

1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu:
Ing. Křižan: „Navrhuji Mgr. Michaelu Hrdinovou a Ing. Pavla Dohnala.“
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 Mgr. Michaelu
Hrdinovou a Ing. Pavla Dohnala.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/01
Zastupitelstvo města Hluk určilo ověřovateli zápisu Mgr. Michaelu Hrdinovou a
Ing. Pavla Dohnala.
b) schválení programu
Program zastupitelstva města byl vyvěšen na úřední desce elektronické i
pevné a zaslán všem zastupitelům.
Ing. Křižan: „Metodik Obecně závazných vyhlášek Ministerstva vnitra doporučil
změnu v číslování vyhlášek u bodu č. 4b) Obecně závazná vyhláška města
Hluk č. 1/2022 se přečísluje na 6/2021 a u bodu č. 4c) Obecně závazná
vyhláška města Hluk č. 2/2022 se změní na 7/2021. Doporučení nám bylo
doručeno v době, kdy už byl program vyvěšen. Proto je nutné toto u vyhlášek
změnit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje změnu číslování obecně závazných
vyhlášek v programu zastupitelstva města na:
 bod 4b) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 6/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 bod 4c) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 7/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/02
Zastupitelstvo města Hluk schválilo změnu číslování obecně závazných
vyhlášek v programu zastupitelstva města na:
 bod 4b) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 6/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 bod 4c) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 7/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
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Ing. Křižan: „Schválili jsme změny a teď musíme ještě schválit celý program
zastupitelstva.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje program 17. zasedání zastupitelstva města:
1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu
b) schválení programu
c) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného
dne 23.06.2021 a 14.07.2021
2. Prodej pozemku p. č. 1609/1 o výměře 402 m² pod bytovým domem č. p. 1145
v ulici Závodní, k. ú. Hluk
3. Žádosti 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. Obecně závazné vyhlášky města Hluk
a) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 2/2021 kterou se zrušují
některé obecně závazné vyhlášky města
b) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 6/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
c) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 7/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
d) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 3/2021 o městské policii
e) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 4/2021, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a prostory pro volné
pobíhání psů
f) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 5/2021, kterou se vydává
požární řád města
5. Zřizovací listiny příspěvkových organizací
a) Základní škola Hluk
b) Mateřská škola Hluk
c) Dům dětí a mládeže Hluk
d) Sport Hluk
6. Změna č. 1 ÚP Hluk
7. Změna č. 2 ÚP Hluk
8. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru
a) Kontrola pokladny
b) Čerpání rozpočtu za I. pololetí 2021
c) Plnění daňových příjmů do 8/2021
d) Informace – rozpočtové opatření č. 5
e) Rozpočtové opatření č. 6
9. Informace o činnosti orgánů města a jiné
10. Diskuse
11. Závěr
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/03
Zastupitelstvo města Hluk schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města:
1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu
b) schválení programu
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c) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného
dne 23.06.2021 a 14.07.2021
2. Prodej pozemku p. č. 1609/1 o výměře 402 m² pod bytovým domem č. p. 1145
v ulici Závodní, k. ú. Hluk
3. Žádosti 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. Obecně závazné vyhlášky města Hluk
a) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 2/2021 kterou se zrušují
některé obecně závazné vyhlášky města
b) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 6/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
c) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 7/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
d) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 3/2021 o městské policii
e) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 4/2021, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a prostory pro volné
pobíhání psů
f) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 5/2021, kterou se vydává
požární řád města
5. Zřizovací listiny příspěvkových organizací
a) Základní škola Hluk
b) Mateřská škola Hluk
c) Dům dětí a mládeže Hluk
d) Sport Hluk
6. Změna č. 1 ÚP Hluk
7. Změna č. 2 ÚP Hluk
8. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru
a) Kontrola pokladny
b) Čerpání rozpočtu za I. pololetí 2021
c) Plnění daňových příjmů do 8/2021
d) Informace – rozpočtové opatření č. 5
e) Rozpočtové opatření č. 6
9. Informace o činnosti orgánů města a jiné
10. Diskuse
11. Závěr
c) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného
23.06.2021 a 14.07.2021
Usnesení: ZM 15/2021/04
Zastupitelstvo města Hluk schválilo směnu části pozemku p.č. 2436 o výměře
1 m2 (dle nového GP č. 2036-256/2020 ze dne 22.06.2020 se jedná o
pozemek p.č. 2436/2 o výměře 1 m2) ve vlastnictví města Hluk, Hřbitovní 140,
687 25 Hluk za část pozemku p.č. 2430/3 o výměře 1 m2 (dle nového GP č.
2077-26/2021 ze dne 08.02.2021 se jedná o pozemek p.č. 2430/6 o výměře 1
m2) v ulici Pod Sádkama v k. ú. Hluk ve vlastnictví NIOB FLUID s.r.o.,
Ostrožská 1003, 687 25 Hluk, bez doplatku. Poplatky související se směnou
hradí společnost NIOB FLUID s.r.o.
Vyjádření:
 Smlouva s firmou NIOB FLUID, s.r.o. byla podepsána 30.07.2021,
09.08.2021 byla Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj vyznačena plomba.
NIOB FLUID s.r.o. měl za povinnost zajistit u svého věřitele výmaz
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zástavního práva smluvního k nemovitosti. Po ukončení řízení výmazu budou
zapsány právní účinky vkladu.
Usnesení: ZM 15/2021/05
Zastupitelstvo města Hluk schválilo budoucí směny pozemků p.č. 1845/2 a
1846/2 a části pozemků p.č. 1845/1, 1846/1, 3700/19, 3700/20, 1844/1 za
pozemky žadatelů pana X.Y. a pana X.Y., které vlastní v k.ú. Hluk dle
přiloženého geodetického situačního náčrtu a pověřilo Radu města Hluk
zveřejněním záměru o směně pozemků.
Vyjádření:
• úkol nadále trvá. Ing. Dufka stanovuje aktuální ceny, pak proběhne jednání
s budoucími majiteli a následně zveřejnění.
Usnesení: ZM 15/2021/06
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zařazení žádosti pana X.Y. na demolici
s následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p.č. 577 a 578/2
v ulici Okluková v k.ú. Hluk 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.
Vyjádření:
 Žádost byla zařazena a bude vyplacena ve stejném režimu jako ostatní
žádosti dle schválených podmínek.
Usnesení: ZM 15/2021/07
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zařazení žádosti pana X.Y. na demolici
s následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p.č. 4232/1 v
ulici Zahradní v k.ú. Hluk 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.
Vyjádření:
 Žádost byla zařazena a bude vyplacena ve stejném režimu jako ostatní
žádosti dle schválených podmínek.
Úřední hodiny na městském úřadu a statistika činnosti odborů
Na základě připomínek některých zastupitelů k úředním hodinám úřadu byl
zpracován přehled úředních hodin úřadů s podobnou agendou výkonu státní
správy a samosprávy (viz příloha v sekci pro zastupitele).
Bylo fotograficky zdokumentováno upozornění a značení pro občany (viz
obrazová příloha v sekci pro zastupitele). Námitky na špatnou dostupnost
úřadu jsou v řešení. Inspirovali jsme se úřady v Dolním Němčí a Vlčnově. Mříž
bude nahrazena skleněnými posuvnými dveřmi, které budou doplněny
telefonickým vrátníkem s možností zavolat do každé kanceláře. Skleněné
dveře jsou voleny z hygienických důvodů při stále přetrvávajícím šíření
onemocnění Covid 19.
Odbor stavebního úřadu, matrika a pokladna zpracovali přehlednou statistiku
úkonů za roky 2018, 2019, 2020 a polovinu roku 2021 (viz příloha v sekci pro
zastupitele).
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Ostatní usnesení Zastupitelstva města Hluk ze dne 23.06.2021 a 14.07.2021,
která nejsou v tomto materiálu uvedena, jsou splněna.
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 23.06.2021 a 14.07.2021.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/04
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení a úkolů
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 23.06.2021 a 14.07.2021.
2. Prodej pozemku p. č. 1609/1 o výměře 402 m² pod bytovým domem č. p. 1145
v ulici Závodní, k. ú. Hluk
Z minulosti zůstal nevyřešen vlastnický vztah k pozemkům na sídlišti pod bytovými
domy v ulici Závodní. Majitelé bytových jednotek nebyli vlastníky pozemků pod svými
bytovými domy. V loňském roce byl prodán pozemek pod bytovým domem č.p. 1146
jednotlivým vlastníkům bytových jednotek. Celkový příjem do rozpočtu města byl
240 085 Kč. Pro letošní rok bylo naplánováno dořešení této nesrovnalosti pro bytový
dům č.p. 1145. Vlastníci bytových jednotek podali žádost o odkup pozemku pod svým
bytovým domem a byl doručen i výpis z usnesení představenstva SBD Slovácko,
které také souhlasí s odkupem pozemku, jelikož je vlastníkem 11 bytových jednotek
v domě č.p. 1145. Soukromých vlastníků bytových jednotek je pouze 6. Cena dle
znaleckého posudku Ing. Dufky je 660 Kč/m². Celkový příjem do rozpočtu města
bude 265 320 Kč. Dne 21.07.2021 schválila rada města zveřejnění záměru na prodej
pozemku, který byl zveřejněn do 12.08.2021. Dne 02.08.2021 se žádostí o odkup
pozemku přihlásili spoluvlastníci bytového domu č.p. 1145.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje prodej pozemku p.č. 1609/1 o výměře 402 m²
pod bytovým domem č.p. 1145 v ulici Závodní, k.ú. Hluk za cenu 283 025 Kč
následujícím vlastníkům v rozsahu spoluvlastnických podílů, poplatky hradí kupující:
Jméno, příjmení, adresa vlastníků
1.
SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo,
Průmyslová 1144, 686 01 Uherské Hradiště
2.

Paní X.Y.

3.

Pan X.Y.

4.

Paní X.Y.

5.

Paní X.Y.

6.

Pan X.Y.

7.

SJM manželů X.Y.
Celkový podíl domu č.p. 1145

Spoluvlastnický
podíl
Cena
8 622

193 439

801

17 970

399

8 952

399

8 952

798

17 904

798

17 904

798
12 615

17 904
283 025
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PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/05
Zastupitelstvo města Hluk schválilo prodej pozemku p.č. 1609/1 o výměře 402 m² pod
bytovým domem č.p. 1145 v ulici Závodní, k.ú. Hluk za cenu 283 025 Kč následujícím
vlastníkům v rozsahu spoluvlastnických podílů, poplatky hradí kupující:
Jméno, příjmení, adresa vlastníků
1.
SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo,
Průmyslová 1144, 686 01 Uherské Hradiště
2.

Paní X.Y.

3.

Pan X.Y.

4.

Paní X.Y.

5.

Paní X.Y.

6.

Pan X.Y.

7.

SJM manželů X.Y.
Celkový podíl domu č.p. 1145

Spoluvlastnický
podíl
Cena
8 622

193 439

801

17 970

399

8 952

399

8 952

798

17 904

798

17 904

798
12 615

17 904
283 025

3. Žádosti 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
Jedná se o dvě žádosti.
První žádost ze dne 02.07.2021 podal pan X.Y. na demolici s následnou výstavbou
nového rodinného domu v ulici Hlavní na pozemku p.č. 123. Stavební komise se
žádostí zabývala na zasedání dne 30.08.2021 a doporučila radě města zařazení do
seznamu nemovitostí. Rada města se záležitostí zabývala na svém jednání dne
01.09.2021 a usnesením RM 70/2021/21 doporučila Zastupitelstvu města Hluk
žádost pana X.Y. do seznamu nemovitostí zařadit.
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 demolici
s následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p. č. 123 v ulici Hlavní,
v k. ú. Hluk 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: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/06
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zařazení žádosti pana X.Y. na demolici
s následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p. č. 123 v ulici Hlavní,
v k. ú. Hluk 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.
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Druhou žádost ze dne 28.07.2021 podal pan X.Y. na demolici s následnou výstavbou
nového rodinného domu v ulici Vyšehradská na pozemku p. č. 1307. Stavební
komise se žádostí zabývala na svém zasedání dne 30.08.2021 a doporučila radě
města zařazení žádosti do seznamu nemovitostí. Rada města se záležitostí zabývala
na svém jednání dne 01.09.2021 a usnesením RM 70/2021/22 doporučila
zastupitelstvu města Hluk žádost pana X.Y. do seznamu nemovitostí zařadit.
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 demolici
s následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p. č. 1307 v ulici
Vyšehradská, v k. ú. Hluk 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: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/07
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zařazení žádosti pana X.Y. na demolici
s následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p. č. 1307 v ulici
Vyšehradská, v k. ú. Hluk 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. Obecně závazné vyhlášky města Hluk
Zákonem č. 35/2021 Sb., bude účinná od 01.01.2022 Sbírka právních předpisů
územních samosprávných celků a některých správních úřadů.
Vyhlášení právního předpisu tj. i obecně závazné vyhlášky ve Sbírce bude
podmínkou jeho platnosti, tzn. právní předpis, který nebude zveřejněn ve Sbírce, se
nestane součástí platného právního řádu.
ÚSC a dotčené správní úřady budou vkládat do Sbírky i platné a účinné právní
předpisy (spolu s metadaty), které byly vydány před nabytím účinnosti zákona o
Sbírce, a to nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
 stanovení tohoto požadavku je nezbytné k dosažení primárního cíle
zřízení Sbírky, jímž je vznik ucelené moderní databáze, v níž bude možno
vyhledat a seznámit se s obsahem obecně závazných vyhlášek a nařízení
všech ÚSC a všech dotčených správních úřadů
 při nesplnění pozbyde právní předpis platnosti uplynutím tříleté lhůty.
Z důvodu účinnosti Sbírky právních předpisů od 01.01.2021 došlo k revizi OZV
města. Staré vyhlášky, které se opírají o již neplatné právní předpisy budou zrušeny a
některé budou vydány nové.
Zruší se vyhlášky:
1. Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 2/96 o zajištění pořádku při pořádání
veřejných akcí, ze dne 4. prosince 1996
2. Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 4/96 o odstraňování vraků, ze dne 4.
prosince 1996
3. Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 4/97 o zajištění pořádku při pořádání
veřejných akcí, ze dne 28. května 1997
4. Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 5/97 čistota a pořádek na veřejných
prostranstvích, ze dne 28. května 1997
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Ing. Zdráhalová: „Tyto čtyři vyhlášky se schvalovat nové vůbec nebudou, protože
mezitím byla vydána nějaká jiná vyhláška ministerstva vnitra nebo nový zákon.“
Ing. Křižan: „Zrušíme obecně závaznou vyhlášku o odstraňování vraků, která
pozbývá platnosti. Existuje už jiná právní norma, která řeší odstraňování vraků,
aniž by to obec musela zavádět obecně závaznou vyhláškou. Ty 4 vyhlášky se
zruší, protože jsou nahrazeny jinou právní normou.“
Ing. Dohnal: „Která jiná právní norma řeší pořádání veřejných akcí v Hluku?“
Ing. Křižan: „Neřeší žádná, řeší ji pouze požární řád města, ve kterém je
obsaženo opatření. Pokud budeme chtít akce regulovat, musí z vaší strany nebo
ze strany občanů vzejít návrh, že chcete kulturní akce pouze do 9:00 hodin a pak
budou jenom výjimky na hody a slavnosti. Pokud někdo takový právní závazek
chce, tak ho musíme projednat.
Ing. Dohnal: „Teď rušíme vyhlášku o zajištění pořádku při pořádání veřejných
akcí, čím se tedy bude řídit policie, když vyhláška nebude platit?“
Ing. Křižan: „Nedokážu říct, zda v roce 1997 byl takový zákon, který řešil noční
klid v důsledku pořádán kulturních akcí. Nyní je právní norma taková, že do 22
hodin platí jeden stav a po 22. hodině je jiný.“
Ing. Křižan: „Máme tady staré obecně závazné vyhlášky?“
p. Angerová: „Ne, nemáme.“
Ing. Zdráhalová: „Ne, nemáme je tady, jde o to je zrušit z důvodu zastaralých
právních předpisů.“
Ing. Dohnal: „V tuto chvíli nevíme, co v těchto vyhláškách, které rušíme, je.“
Ing. Křižan: „Pokud nevíme, co v těchto vyhláškách je, tak nezbývá nic jiného, než
tento bod odložit.“
Ing. Dohnal: „Mně se jedná o to, proč jde zrovna o tyto čtyři vyhlášky?“
Ing. Zdráhalová: „Protože jsou zastaralé, pozbyly platnosti tím, že byly zrušeny
některé právní předpisy.“
Ing. Křižan: „Poněvadž tady nemáme k dispozici staré vyhlášky, které se mají
rušit, uděláme to tak, že je vrátíme zpět na webové stránky a zrušíme je až na
prosincovém zasedání zastupitelstva. Dávám tedy návrh na odložení projednání
tohoto bodu a nebudeme ani schvalovat nové vyhlášky.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk odkládá projednání bodu č. 4 Obecně závazné
vyhlášky města Hluk
PRO: 1
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 13
Usnesení: ZM 17/2021/08
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o odložení projednání bodu č. 4
Obecně závazné vyhlášky města Hluk.
Ing. Dohnal: „Já mám problém jen s těmi čtyřmi vyhláškami, proč nemůžeme
projednávat další nové vyhlášky?“
Ing. Křižan: „Protože na sebe navazují, pokud nezrušíme tyty čtyři vyhlášky a
schválíme jiné, může nastat situace, že budeme mít duální platnost vyhlášek.
Pokud schválíme některou z vyhlášek o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství nebo o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství a obsahuje zmínku o odstraňování vraků, podle které se budeme
řídit? Můžeme udělat právně chybu.“
Ing. Dohnal: „Dej hlasovat o zrušení těch 4 vyhlášek, o tom jsme nehlasovali?“
Ing. Petr Hájek: „Já dávám návrh na další hlasování, je podobné jak jsme již
hlasovali, ale jinak formulované:“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk odkládá projednání bodu č. 4 Obecně závazné
vyhlášky města Hluk na příští zasedání zastupitelstva města dne 01.12.2021.
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PRO: 12
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 3
Usnesení: ZM 17/2021/09
Zastupitelstvo města Hluk odložilo projednání bodu č. 4 Obecně závazné
vyhlášky města Hluk na příští zasedání zastupitelstva města dne 01.12.2021.
Ing. Křižan: „Na základě upozornění paní tajemnice je podle nového jednacího
řádu zastupitelstva města nutné nejprve hlasovat tak, jak bylo navrženo radou.
Poslední dvě usnesení nebyly v souladu s jednacím řádem zastupitelstva, jsou
v rozporu s tímto jednacím řádem, tudíž musí být anulována. Budeme tedy
hlasovat tak, jak vzešly návrhy z rady města.“

Usnesení: ZM 17/2021/08 a ZM 17/2021/09 byla anulována.
a) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 2/2021 kterou se zrušují některé obecně
závazné vyhlášky města
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hluk č.
2/2021, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 12
Usnesení: ZM 17/2021/08
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení Obecně závazné
vyhlášky města Hluk č. 2/2021, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky
města.
b) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 6/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Obecně závazné vyhlášku města Hluk č.
6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
s účinností od 01.01.2022.
PRO: 8
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 6
Ing. Křižan: „Prosím uvést do zápisu, že starosta nehlasoval z důvodu možné
duálnosti obecně závazných vyhlášek.“
Usnesení: ZM 17/2021/09
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení Obecně závazné
vyhlášky města Hluk č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství s účinností od 01.01.2022.
c) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 7/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hluk č.
7/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s účinností od
01.01.2022.
PRO: 6
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 9
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Usnesení: ZM 17/2021/10
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení Obecně závazné
vyhlášky města Hluk č. 7/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství s účinností od 01.01.2022.
d) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 3/2021 o městské policii
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hluk č.
3/2021 o městské policii.
PRO: 5
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 10
Usnesení: ZM 17/2021/11
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení Obecně závazné
vyhlášky města Hluk č. 3/2021 o městské policii.
e) Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 4/2021, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství a prostory pro volné pobíhání psů
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hluk č.
4/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
PRO: 4
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 10
Usnesení: ZM 17/2021/12
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení Obecně závazné
vyhlášky města Hluk č. 4/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
f)

Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 5/2021, kterou se vydává požární řád
města
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hluk č.
5/2021, kterou se vydává požární řád města.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 11
Usnesení: ZM 17/2021/13
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení Obecně závazné
vyhlášky města Hluk č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města.
p. Šuránková: „Když jsme nepřijali usnesení o požárním řádu, platí ten starý?“
Ing. Křižan: „Je neplatný, protože tam jsou staré zákony. To není náš problém, ale
těch, kteří jej neaktualizovali před deseti lety.
Prosím o zaznamenání do zápisu, že na příští zasedání zastupitelstva se dodají
materiály do sekce pro zastupitele staré (platné) obecně závazné vyhlášky a
veškeré staré (platné) vyhlášky dát zpět na webové stránky města.“

5. Zřizovací listiny příspěvkových organizací
a) Základní škola Hluk
Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, je zastupitelstvu vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové
organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny.
Ve stávající zřizovací listině je stále uvedeno odloučené pracoviště náměstí
Komenského 230. Dále jsou do návrhu nové zřizovací listiny zapracovány
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legislativní změny (např. pojem výpůjčka, veřejná zakázka), je upraven
harmonogram předkládání návrhu rozpočtu na následující kalendářní rok.
Schválení dodatku by nebylo vhodné z důvodu rozsahu změn, je vhodnější
schválit nové znění zřizovací listiny.
Ing. Křižan: „Když nastoupil Ing. Pavel Botek a řešili jsme hasičárnu, zjistili jsme,
že je napsaná ve zřizovací listině základní školy. Škola nemá žádnou spojitost
s hasičárnou. Při žádosti o dotaci na budovu školy a jakékoliv katastrální úkony
byl s tímto problém. Proto je důležité tyto věci aktualizovat. Zastupitelé asi
nedostali starou zřizovací listinu, nemohou tedy porovnat, co je platné a co
neplatné. Pouze ubezpečuji, že ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací
zřizovací listiny studovali a nedali žádný podnět ke změně.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Habartová – ředitelka Mateřské školy Hluk: „Nic jsme k nahlédnutí nedostali.“
Ing. Křižan: „Takže školka ani škola se k materiálům nových zřizovacích listin
nemohla vyjádřit. Vyjádřili se pouze ti ředitelé, kteří jsou zastupitelé a měli návrh
nových zřizovacích listin k dispozici. Mohl by se tam vyskytnout nějaký problém a
kdyby se dnes schválilo, mohli by jsme se dostat do pozice rozporu. Proto bude
lepší se ke zřizovacím listinám základní a mateřské školy nevyjadřovat. Nemůžu
dát protinávrh, jak budete hlasovat, nevím.“
Mgr. Jančíková – ředitelka Základní školy Hluk: „Pokud tam není nic zásadního,
tak nemám problém. Jenom jsem zřizovací listinu neviděla.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Jak můžete souhlasit s něčím, když jste to neviděla?“
Mgr. Jančíková – ředitelka Základní školy Hluk: „Odloučené pracoviště nemáme,
tam je to naprosto jasné, hasičárna k nám také nepatří.“
Mgr. Hrdinová: „Je tam například uvedeno, že bychom měli dávat návrh rozpočtu
do 30. září. Neviděla jsem nic, že by tam bylo něco jiného. Je tam například
zmínka o majetku, vyřazování majetku.“
Ing. Křižan: budeme začínat hlasovat od základní školy, mateřská škola a další
příspěvkové organizace. Pokud tady víme, že paní ředitelky mateřské a základní
školy neměly možnost se na zřizovací listiny podívat, i když to jsou změny
formální, tak nevím. Začneme tedy s hlasováním postupně.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, novou
zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Hluk s platností od
01.10.2021.
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 13
Usnesení: ZM 17/2021/14
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní
škola Hluk s platností od 01.10.2021.
b) Mateřská škola Hluk
Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, je zastupitelstvu vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové
organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny.
Ve stávající zřizovací listině nebyly blíže specifikovány pozemky dle parcelních
čísel. Dále jsou do návrhu nové zřizovací listiny zapracovány legislativní změny
(např. pojem výpůjčka, veřejná zakázka), je upraven harmonogram předkládání
návrhu rozpočtu na následující kalendářní rok.

- 12 Schválení dodatku by nebylo vhodné z důvodu rozsahu změn, je vhodnější
schválit nové znění zřizovací listiny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, novou
zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Hluk s platností od
01.10.2021.
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 13
Usnesení: ZM 17/2021/15
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská
škola Hluk s platností od 01.10.2021.
c) Dům dětí a mládeže Hluk
Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, je zastupitelstvu vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové
organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny.
Do návrhu nové zřizovací listiny zapracovány legislativní změny (např. pojem
výpůjčka, veřejná zakázka), je upraven harmonogram předkládání návrhu
rozpočtu na následující kalendářní rok.
Schválení dodatku by nebylo vhodné z důvodu rozsahu změn, je vhodnější
schválit nové znění zřizovací listiny.
Ing. Křižan: „Paní ředitelka Mgr. Hrdinová je zastupitelka, takže zřizovací listinu
měla k dispozici.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Šuránková: „Původní zřizovací listiny jsou na webových stránkách města, my
jsme je také neviděli?“
Mgr. Hrdinová: „V návrhu nové zřizovací listiny je text staré a je barevně
vyznačeno co je nové.“
Ing. Křižan: „Prosím zaznamenat do zápisu: zaslat všem zastupitelům všechny
zřizovací listiny příspěvkových organizací včetně jejich dodatků.“
Mgr. Hrdinová: „Omlouvám se, barevně to bylo jen v materiálech pro jednání
rady.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, novou
zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Hluk s platností od
01.10.2021.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4
Usnesení: ZM 17/2021/16
Zastupitelstvo města Hluk schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, novou zřizovací
listinu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Hluk s platností od
01.10.2021.
d) Sport Hluk
Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, je zastupitelstvu vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové
organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny.
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Při revizi zřizovací listiny účinné od 01.01.2009 bylo zjištěno, že ve zřizovací
listině byly nesprávně vymezeny pozemky využívané příspěvkovou organizací
Sport Hluk. Dále jsou do návrhu nové zřizovací listiny zapracovány legislativní
změny (např. pojem výpůjčka, veřejná zakázka), je upraven harmonogram
předkládání návrhu rozpočtu na následující kalendářní rok.
Schválení dodatku by nebylo vhodné z důvodu rozsahu změn, je vhodnější
schválit nové znění zřizovací listiny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Bojko: „Jsem ve střetu zájmů, zdržím se hlasování.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, novou
zřizovací listinu příspěvkové organizace Sport Hluk s platností od 01.10.2021.
PRO: 9
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 6
Usnesení: ZM 17/2021/17
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Sport Hluk s
platností od 01.10.2021.
6. Změna č. 1 ÚP Hluk
Ing. Křižan: „Již od ledna 2015 zpracovává město Hluk Změnu č.1 ÚP Hluk. Po více
jak šesti letech se nám podařilo tuto záležitost dořešit a jsme v závěrečné fázi
procesu schvalování Změny č.1 ÚP Hluk. Veškeré informace, týkající se navržených
změn v územním plánu, jsou obsaženy jak v textové části, tak grafické části
projektové dokumentace.
Ke změně č. 1 Územního plánu Hluk proběhly 2 veřejné projednání, veškeré
dokumenty jste měli k dispozici. Teď je hotový finální dokument, který naformuloval
Městský úřad Uherské Hradiště, Úřad územního plánování dle metodiky pro územní
plán.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk
I.
Podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ověřilo, že Změna č. 1 Územního
plánu Hluk není v rozporu s výsledky projednání a je v souladu s
a) Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 11.09.2020,
b) územně plánovací dokumentací vydanou krajem: Zásady územního rozvoje
Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 2, vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje
usnesením číslo 0454/Z15/18 dne 05.11.2018, s účinností ode dne 27.11.2018,
c) cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,
d) požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů,
e) požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů.
II.
rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v příloze č. 3a návrhu
Opatření obecné povahy.
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III.
podle § 6 odst. 5 písm. c) za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, ve
znění pozdějších předpisů, ve spojení s částí šestou § 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s ust. § 35 a § 84 odst. 2
písm. y) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů a ust. § 13 odst. 1 a 2, § 14 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti vydává Změnu č. 1 Územního plánu Hluk dle
příloh tohoto usnesení:
- Změna č. 1 Územního plánu Hluk
- Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Hluk,
včetně předpokládaného úplného znění Územního plánu Hluk po vydání Změny č. 1
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/18
Zastupitelstvo města Hluk
I.
Podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ověřilo, že Změna č. 1 Územního
plánu Hluk není v rozporu s výsledky projednání a je v souladu s
a) Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 11.09.2020,
b) územně plánovací dokumentací vydanou krajem: Zásady územního rozvoje
Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 2, vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje
usnesením číslo 0454/Z15/18 dne 05.11.2018, s účinností ode dne 27.11.2018,
c) cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,
d) požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů,
e) požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů.
II.
rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v příloze č. 3a návrhu
Opatření obecné povahy.
III.
podle § 6 odst. 5 písm. c) za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, ve
znění pozdějších předpisů, ve spojení s částí šestou § 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s ust. § 35 a § 84 odst. 2
písm. y) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů a ust. § 13 odst. 1 a 2, § 14 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti vydává Změnu č. 1 Územního plánu Hluk dle
příloh tohoto usnesení:
- Změna č. 1 Územního plánu Hluk
- Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Hluk,
včetně předpokládaného úplného znění Územního plánu Hluk po vydání Změny č. 1
7. Změna č. 2 ÚP Hluk
Ing. Křižan: „V loňském roce 2020 jsme odsouhlasili odkup pozemků od paní Míškové
v ulici Závodní za účelem budoucí výstavby bytů v této lokalitě. Jako určený zastupitel
jsem tento návrh na změnu ÚP Hluk (změna z bydlení individuálního na bydlení
hromadné) projednal závěrem roku 2020 spolu s dalšími požadavky (návrhy na
změnu ÚP od občanů a jiných subjektů), které nám byly doručeny. K těmto
požadavkům přibyl na jaře tohoto roku ještě záměr o výstavbu supermarketu.
Všechny tyto návrhy byly předány pořizovateli a ten se k těmto návrhům vyjádřil ve
Zprávě o uplatňování Územního plánu Hluk v uplynulém období 2017–2021.
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U dvou bodů pořizovatel požaduje vypracování studií. První studie je na sídlišti, druhá
studie „Hluk – Západ“, která má řešit nejenom výstavbu sjezdu a samotného
supermarketu, ale i řešení bytové zástavby.
Aktuálně je supermarket zatím na mrtvém bodě, komunikace ze strany investora
(developera) je nulová. Objevili se stavebníci, kteří chtějí v lokalitě naproti ulice
Vinařské stavět, náš územní plán to umožňuje pod podmínkou zpracování studie,
která byla dána již v roce 2011. V minulosti jsme u změny č. 1 nejprve udělali zprávu
o uplatňování ÚP a poté jsme schvalovali samostatně jednotlivé žádosti o změny
územního plánu. Důležité je, že v současné chvíli jsou již jednotlivé požadavky
zařazeny do zprávy o uplatňování územního plánu, takže o nich již hlasovat
nebudeme.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Dohnal: „Nerozuměl jsem, jak si komentoval ten západ, tu situaci. Tam jsou dva
návrhy na změnu územního plánu? Jeden je z pohledu developera a druhý od
stavebníků?“
Ing. Křižan: „Ve stále aktuálně platném územním plánu, jehož platnost končí 30 dnů
po vyvěšení změny č. 1 je napsáno, že jsme měli vybudovat 4 územní studie: 1)
Kaštanec, 2) Pod Sádkama, 3) lokalita naproti ulice Vinařské a 4) už si
nevzpomínám. My máme zpravovanou pouze studii ulice Pod Sádkama a ostatní
nebyly vytvořeny. Když jsme zadali změnu č. 2 územního plánu a začali projednávat
změnu lokality koupeného domu po paní X.Y., objevila se záležitost výstavby
supermarketu a my jsme si dali podmínky sjezdu, v ten moment se podíval
pořizovatel na studie, které byly nařízené od roku 2011 a sdělil, že je nutné řešit vše
komplexně a zadání studie zapracovat do zprávy o uplatňování změny územního
plánu. Pokud chceme pomoci stavebníkům, musíme řešit nejen záležitost jejich
stavby a uspořádání domů ve svahu, odstupných vzdáleností, ale i zprůjezdnění ulice
Hradišťské a Ostrožské, protože si to pořizovatel přeje, bez ohledu řešení
supermarketu. Pořizovatel chce ve studii vyjádření dopravního inspektorátu a
projektovou dokumentaci, jakým způsobem budeme obsluhovat lokalitu nového a
starého Lánu, nově vznikající ulici naproti ulice Vinařské. Pokud by byla hotová studie
z roku 2011, mohli už stavebníci stavět. Teď nově nechtějí jen připojení ulice, ale
komplexní řešení západního okruhu města Hluk a doporučují propojit ulici Ostrožskou
a ulici Hradišťskou tak, aby nás do budoucna objízdnost dopravy nezatížila. Pokud se
začne se supermarketem něco dít, budeme jejich nároky do změny č. 2 dávat a
rozčleňovat co budeme potřebovat my a co oni, abychom se mohli nějak finančně
vypořádat.“
Ing. Dohnal: „Já tomu pořád nerozumím, nevím jak ostatní zastupitelé. Jaké je naše
zadání, máme tady schvalovat změnu č. 2 územního plánu?“
Ing. Křižan: „Ne, neschvalujeme změnu č. 2, schvalujeme Zprávu o uplatňování
Územního plánu Hluk“, kterou nařizuje zákon. Je to obecně vše, co bude například
za dva roky zapadat do změny č. 2.“
Ing. Dohnal: „O čem dnes budeme hlasovat?“
Ing. Křižan: „Bude to úplně stejné jako u změny č. 1, kdy jsme v roce 2017 schválili
zprávu o uplatňování změny územního plánu. Procedurálně musíme před schválením
změny č. 2 schválit Zprávu o uplatňování změny č. 2 ÚP Hluk, na to je zákon. Protože
známe dnes požadavky na změny od roku 2017, pořizovatel je ví a automaticky je
zařadí do zprávy o uplatňování, vyjádřil se k nim a vyhodnotí je.“
Ing. Dohnal: „Mohou tam být požadavky, které nejsou slučitelné. V západní části
máme řešit rozvojovou zónu pro bydlení a současně supermarket. To není ale
v souladu.“
Ing. Křižan: „Zpráva o uplatňování změny ÚP neřeší supermarket, ona řeší
požadavky, které si dali žadatelé a výstavbu supermarketu. Přečtu vám vyjádření
pořizovatele ÚP:
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„Je akceptováno k prověření změnou územního plánu jako Požadavek č. 9 –
Pořizovatel upřesnil rozsah území k prověření v prostoru mezi poldrem, silnicí II/498,
okrajem zástavby města a ul. Na Přídělech a doporučil prověření území samostatnou
územní studií řešící zejména možnosti vybudování nového odbočení ze silnice II/498
k ul. Na Přídělech a dále pro napojení budoucích ploch BI 2 a PV 56. Viz též podkap.
E.4.2.1.“
To znamená, že se tady nemluví o tom, že touto změnou schvalujeme supermarket.
My pouze o tom požadavku víme a pořizovatel s ním pracuje. Vyjádřil se k tomu,
kontroluje a zjišťuje, aby do té zprávy mohl vypsat co nejvíce důvodů, protože tato
zpráva bude sloužit pro tvorbu studií a dalších dokumentů.“
Ing. Dohnal: „Z pohledu supermarketu by se měla řešit stejná lokalita pro budoucí
stavebníky.“
Ing. Křižan: „Asi si nerozumíme, formulace zadání studie „Hluk – Západ“ je už známa
2 měsíce. Řeší to, aby tam stavebník mohl stavět. Když si vezmeme úsek mezi
Prutexem a ulicí Na Konečné – tam je možnost stavět okamžitě bez studie. Úsek Na
Konečné – Novoveská opět od roku 2011 lze stavět, není potřeba studie. Úsek od
Novoveské po kopec Nemravec nahoru k ulici Vinařské a okálům musí od roku 2011
vyřešit studie. Musí se vyřešit z hlediska dopravní obslužnosti a sítě v celé délce.
Dále je nutné napojit cyklostezku Hluk – Kunovice a další věci, které tam od roku
2011 nebyly. Tímto nikdo touto zprávou neschvaluje supermarket, pouze tam jsou
napsané podmínky, které musí supermarket splnit. My ve studii „Hluk – Západ“
nebudeme řešit supermarket, ale budeme řešit napojení a propojení mezi ulicí
Hradišťskou a Ostrožskou, jak budou domy stát, jaké budou odstupové vzdálenosti,
jaký koridor pro sítě potřebujeme, jak si poradíme se srážkovou vodou. To vše je
otázka první studie. Druhá studie řeší problematiku rozšíření sídliště o nové plochy
hromadného bydlení na místě rodinných domů paní X.Y. a X.Y. Studie bude řešit,
kolik bytových domů tam bude postaveno, jaká komunikace tam bude, kde budou
parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení. Obě studie musí být schváleny do doby, než
bude schválena změna č. 2. Pokud nebudeme mít studii „Hluk – Západ“ a „Hluk –
Sídliště“, nikdy nám nedovolí pořizovatel změnu č. 2.“
Návrh usnesení:
1. „Zastupitelstvo města Hluk v souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projednalo a schválilo Zprávu
o uplatňování Územního plánu Hluk v uplynulém období 2017-2021 včetně pokynů
pro zpracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu Hluk v rozsahu zadání.
2. Zastupitelstvo obce Hluk v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a § 55 odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, a ustanovení § 35 a § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu
Hluk zkráceným postupem ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném
znění. Pokyny pro zpracování Změny č. 2 ÚP Hluk v rozsahu zadání jsou uvedeny
v kapitole E. Zprávy o uplatňování ÚP Hluk v uplynulém období 2017-2021.“
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení: ZM 17/2021/19
1.„Zastupitelstvo města Hluk v souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projednalo a schválilo Zprávu
o uplatňování Územního plánu Hluk v uplynulém období 2017-2021 včetně pokynů
pro zpracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu Hluk v rozsahu zadání.
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č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, a ustanovení § 35 a § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu
Hluk zkráceným postupem ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném
znění. Pokyny pro zpracování Změny č. 2 ÚP Hluk v rozsahu zadání jsou uvedeny
v kapitole E. Zprávy o uplatňování ÚP Hluk v uplynulém období 2017-2021.“
8. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru
Ing. Petr Hájek: předseda finančního výboru:
Finanční výbor zasedal dne 06.09.2021
a) 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.
b) Čerpání rozpočtu za I. pololetí 2021
Finanční výbor se seznámil s materiálem Čerpání rozpočtu za I. pololetí 2021,
neměl k dílčím kapitolám připomínky a vzal jej na vědomí.
18:35 – odchod p. Kateřina Říhová (stav 15)
c) Plnění daňových příjmů do 8/2021
Předložené plnění daňových příjmů do 8/2021 naznačuje příznivý vývoj, finanční
výbor vzal tento materiál na vědomí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru
konaného dne 06.09.2021, a to konkrétně body:
 Kontrola pokladny – bez nedostatků.
 Čerpání rozpočtu za I. pololetí 2021 – bez připomínek.
 Příznivý vývoj v plnění daňových příjmů za období 1 - 8/2021 .
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/20
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí Zápis z jednání finančního výboru
konaného dne 6. 9. 2021, a to konkrétně body:
 Kontrola pokladny – bez nedostatků.
 Čerpání rozpočtu za I. pololetí 2021 – bez připomínek.
 Příznivý vývoj v plnění daňových příjmů za období 1 - 8/2021.
18:40 – příchod p. Kateřina Říhová (stav 16)
d) Informace – rozpočtové opatření č. 5
Příjmy - rozpočet upravený
4111
Dotace neinv. kompenzační bonus

83.428.900
732.300
= 84.161.200

Financování – rozpočet upravený
8115
Změna stavu prostředků na bank. účtech

19.361.100
232.300
= 19.128.800
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Výdaje – rozpočet upravený
2333
Protipovodňová opatření
2212
Komunikace-silnice – opravy

+
+

102.790.000
350.000
150.000

= 103.290.000
Rozpočtové opatření řeší v příjmové části druhý kompenzační bonus ze státního
rozpočtu za bonusové období od 01.02.2021 do 31.05.2021, které Ministerstvo
financí ČR zaslalo, z důvodu zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy.
Výdajovou část upravujeme o nový paragraf „Úpravy drobných vodních toků –
protipovodňová opatření“. Další navýšení se týká oprav komunikací, z důvodu
oprav místních komunikací např. Družstevní, Hliníky, Potoční aj. Na tyto opravy
bude vyčleněna v rámci tohoto paragrafu celková částka 415 tis. Kč. a to
přesunem z výkupu pozemků (200 tis.) a navýšením o 150 tis. Kč v rámci tohoto
rozpočtového opatření. Jelikož nám neumožnuje pověření zastupitelstva dělat
větší výdajové přesuny tj. výdaje do 500 tis., budeme muset chybějících 65 tis.
dorovnat v příštím rozpočtovém opatření.
Zbývající volné finanční prostředky z příjmové části jsme přesunuli do rozpočtové
rezervy, která se navýšila o uvedený rozdíl.
Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí informaci k V. Rozpočtovému opatření
roku 2021 schválené radou města dne 11.08.2021.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/21
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí informaci k V. Rozpočtovému opatření
roku 2021 schválené radou města dne 11.08.2021.
e) Rozpočtové opatření č. 6
Příjmy - rozpočet upravený
4111 Dotace na volby PS Parlamentu ČR
4116 Dotace pro ZŠ z MŠMT
4216 Dotace MZ ČR
1112 DPFO SVČ
1121 DPPO

+
+
+
+
+

84.161.200
93.000
699.800
1.191.000
64.000
880.000
=

Financování – rozpočet upravený
Výdaje – rozpočet upravený
2212 Komunikace – silnice
2219 Chodníky a stezky
3113 Základní škola
6114 Volby do PS Parlamentu ČR
3639 Komunální služby

87.089.000

19.128.800
103.290.000
+
65.000
+
870.000
+
699.800
+
93.000
+ 1.200.000
= 106.217.800
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Do příjmové části VI. rozpočtového opatření zapojujeme účelovou dotaci na úhradu
nákladů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 93.000 Kč, dále
průtokovou dotaci pro základní školu z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů ve výši
699.800 Kč, dotaci z Ministerstva zemědělství na již zrealizovanou akci Starohorský
potok – odstranění sedimentů ve výši 1.191.000 Kč. Současně upravujeme zlepšené
daňové příjmy o daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob,
z důvodu navýšených výdajů.
Výdajová část obsahuje dokrytí výdajů na Komunikace - silnice ve výši 65.000 Kč.
Tato změna se řešila v rámci V. rozpočtového opatření schválené radou města dne
11.08.2021. Na tyto opravy byla vyčleněna celková částka 415.000 Kč. Jedná se o
finance na opravy místních komunikací např. ul. Družstevní, Potoční, Hliníky. Další
významnou částkou je navýšení paragrafu Chodníky a stezky o částku 870.000 Kč a
to na rekonstrukci komunikace a vjezdů do garáží v ulici Závodní. Základní škole
přepošleme průtokovou dotaci z MŠMT, další dotace je na úhradu výdajů na volby ve
dnech 8. a 9. října 2021. Komunální služby jsou povýšeny o zbývající částku
1.200.000 Kč, z důvodu uhrazené faktury za Starohorský potok Vodohospodářským
stavbám Javorník. V rozpočtu je zahrnutý na tuto akci pouze náš podíl.
Finanční výbor k návrhu rozpočtového opatření č. 6 neměl připomínek a doporučil 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 2021:
Příjmy - rozpočet upravený
4111
Dotace na volby PS Parlamentu ČR
4116
Dotace pro ZŠ z MŠMT
4216
Dotace MZ ČR
1112
DPFO SVČ
1121
DPPO

+
+
+
+
+
=

Financování – rozpočet upravený
Výdaje – rozpočet upravený
2212
Komunikace – silnice
2219
Chodníky a stezky
3113
Základní škola
6114
Volby do PS Parlamentu ČR
3639
Komunální služby

84.161.200
93.000
699.800
1.191.000
64.000
880.000
87.089.000
19.128.800

103.290.000
+
65.000
+
870.000
+
699.800
+
93.000
+ 1.200.000
= 106.217.800

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0
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Usnesení: ZM 17/2021/22
Zastupitelstvo města Hluk schválilo VI. Rozpočtové opatření roku 2021:
Příjmy - rozpočet upravený
4111
Dotace na volby PS Parlamentu ČR
4116
Dotace pro ZŠ z MŠMT
4216
Dotace MZ ČR
1112
DPFO SVČ
1121
DPPO

+
+
+
+
+
=

Financování – rozpočet upravený
Výdaje – rozpočet upravený
2212
Komunikace – silnice
2219
Chodníky a stezky
3113
Základní škola
6114
Volby do PS Parlamentu ČR
3639
Komunální služby

84.161.200
93.000
699.800
1.191.000
64.000
880.000
87.089.000
19.128.800

103.290.000
+
65.000
+
870.000
+
699.800
+
93.000
+ 1.200.000
= 106.217.800

9. Informace o činnosti orgánů města a jiné
 Vodovod Husí hora
Mgr. Botek: „Po čtyřech letech se blížíme do cíle. Jedná se o změnu užívání
vodovodní přípojky v ulici Antonínské na hlavní vodovodní řad. Trasa povede
od křižovatky po budovu firmy Perfekt. Bude změna užívání vodovodní
přípojky na vodovodní řad. Nepovede už po soukromém pozemku, ale byla
udělána přeložka a celá trasa povede po městském pozemku.“
 Kulturní akce do konce roku 2021:
Mgr. Botek:
19.09. – divadlo Pecka – městské kino, 20:00
29.09. – cestovatelská přednáška – tvrz 18:00
16.10. – beseda u cimbálu – tvrz 19:00
23.10. – Loutkové divadlo EMIL – Dlouhý, Široký a Bystrozraký – městské
kino
30.10. - promítání filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel – městské kino
28.11. - adventní jarmark
12.12. - adventní koncert
26.12. – vánoční koncert v kostele
 Dolňácké slavnosti a Jízda králů 2021:
Mgr. Botek: „Na kulturní komisi jsme se domluvili na dalším harmonogramu
slavností a jízdy králů. Dnes je to pouze informace, na dalším zasedání
zastupitelstva chci toto projednat jako řádný bod. Návrh je, aby slavnosti byly
v roce 2022 a následující v roce 2025. V příštím roce proběhne jízda králů
v Kunovicích, Vlčnově, Skoronicích. Tímto vyzývám všechny zastupitele,
pokud máte nějaké připomínky, tak mě kontaktujte.“
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 Rekonstrukce tvrze:
Ing. Křižan: „Do konce měsíce bude hotový druhý projekt, aby se mohlo
soutěžit. Pak nastoupí výběrové řízení a do konce roku se vysoutěží obě
zakázky – jak zateplení, tak celková rekonstrukce. Zahájení prací je
plánováno na leden nebo počátek měsíce února. Po celou dobu bude tvrz
z důvodu rekonstrukce uzavřena, částečně pojede restaurace a knihovna. Jak
dlouho to potrvá, nedokáži říct ani z důvodu harmonogramu.“
 Projekt kanalizace a ČOV:
Ing. Křižan: „ Probíhá soutěž, předpoklad je, že do konce října vybereme
dodavatele.“
 Prodej nemovitostí (Lipová 1111)
Ing. Křižan: „Dům je oceněný, má dvě ceny. První je úřední podle vyhlášky na
2,2 mil. Kč, druhá cena v místě a čase obvyklé je stanovena na 2,7 mil. Kč.
Počátkem listopadu bude zveřejněn záměr o prodeji, který bude viset na
úřední desce celý měsíc. Na zastupitelstvu 1. prosince bychom o prodeji měli
rozhodnout. Obálky budou doručeny zapečetěné. Chtěl jsem, aby nabídky
byly doručeny až na zastupitelstvo, musíme tuto možnost ještě prověřit.“
 Projekty VO a HDPE (Čtvrtě, Cihelní, Sadová, Sokolská):
Ing. Křižan: „Od tohoto týdne začaly práce na VO a HDPE, kdy se dává
nadzemní vedení do země. Jde o vynucenou investici, které předcházela
investice bývalého E.ON. My dáváme nové veřejné osvětlení a optické sítě.“
 Nezaměstnanost k 31.08.2021
Obec, okres, kraj
Hluk

Počet uchazečů

nezaměstnanost v %

52

1,71

1 736

2,76

ORP Uherský Brod

766

2,02

okres Uh. Hradiště

2 531

2,53

Zlínský kraj

11 360

2,85

267 889

3,65

ORP Uh. Hradiště

ČR

 Daňové příjmy
skutečnost 1- 15.9.2020
41 738 435,69 Kč

skutečnost 1-15.9.2021
47 174 852,40 Kč

srovnání skutečnosti roku
2021 s rokem 2020
5 436 416,41 Kč

-

22 -

 Stavy účtů k 15.09.2021
Běžný účet u KB
23 347 468 Kč
Běžný účet Česká spořitelna- nájmy DCHB
349 161 Kč
Inkasní účet Česká spořitelna
1 332 Kč
Účet ČNB
4 346 001 Kč
Účet ČNB Bezbariérové chodníky
432 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem účty
28 044 394 Kč
Úvěry u České spořitelny k 15.09.2021
Úvěr č. 1 u České spořitelny
Úvěr č. 2 u České spořitelny
Celkem úvěry nesplacené

7 933 312 Kč
2 914 321,50 Kč
10 847 633,50 Kč

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí informace o činnosti orgánů města,
nezaměstnanosti, daňových příjmech, stavu účtů.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/23
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí informace o činnosti orgánů města,
nezaměstnanosti, daňových příjmech, stavu účtů.

10. Diskuse
Občan X.Y.: „Chtěl bych poděkovat paní ředitelce z Mateřské školy Hluk za
spolupráci dětí z mateřské školy při konání výstavy zahrádkářů. Výstava proběhla
úspěšně, děti měly radost z ukázek výpěstků. Další věc, že jsme úspěšně zahájili
opět setkávání seniorů, na prvním setkání bylo 91 seniorů. Tímto vás zvu příští úterý
na tvrz, bude vinobraní.“
Občan X.Y.: „Jelikož se blíží rok 2022, jak to vypadá s platbou za odpady? Bude tam
nějaká diferenciace za to, jestli má někdo čtvrtinu v popelnici. Druhá věc, jestli se
neudělá něco se stromořadím s polosuchými stromy po levé straně na ulici Hlavní.
Nebylo by vhodné stromy vykácet a nasadit nové? Třetí věc, když jsem byl minulý
týden u zubařky, tak jsem viděl, jak rostou stromy ze zdi Penkova statku. Chci se
zeptat, jestli se v tomto volebním období stihne zbořit, aby tak nehyzdilo.“
Mgr. Botek: „Pracujeme na motivačním systému tak, aby v posledním kvartále byla
pravidla nastavena. Každopádně poplatek za odpad se vypočítává z předchozího
roku.
Občan X.Y.: „Táhne se to už čtyři roky. Má vůbec smysl třídit odpad? Někdo třídí a
má v popelnici tak 20 cm odpadu, někdo ji má plnou.“
Mgr. Botek: „Od 1. ledna 2022 začne platit motivační systém, začne se sledovat a
pak se vyhodnotí a podle toho jak se občané chovali, dáme poplatek. Doteď ještě
motivační systém zavedený nebyl.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Jak se zjistí, kdo jak třídí? Zjistí se, jestli někdo nemá
například naspodu popelnice plasty? Všichni z naší ulice třídíme a v popelnici toho
moc není. Jak to popelář zjistí? Oni zjistí pouze, zda je tam málo, půlka nebo celá
popelnice, neváží. Jak se zohlední, kdo třídí a kdo netřídí? Jak se to bude řešit? Když
se mají odvážet plasty, tak v naší ulici jsou toho hromady.“
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Mgr. Botek: „Budou evidovány pytle na plasty, budou na čárový kód na jméno. Když
Rumpold popelnice váží a když jim signalizuje, že je moc těžká, volá na centrálu, zda
ji mají vzít či ne.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Jak to bude s kódy?“
Mgr. Botek : „Společně s pytlem si občan vyzvedne i čárové kódy, které dá na pytel.“
Ing. Křápek: „Někdo nekupuje vody v plastu, chová se ekologicky, nekupuje ani
plastové tašky.“
Mgr. Botek: „Takových občanů je málo, každý něco produkuje.“
p. Šuránková: „Překvapuje mě cena na příští rok za odpady. Proč se zdražuje? Tento
rok se sledovalo množství odpadu? Na co bylo tedy načítání štítků?“
Mgr. Botek: „Hlavní myšlenou načítání štítků bylo, aby Rumpold i obec přesně věděli
kolik popelnic svezli. Jestli toho bylo půlka, třičtvrtě nebo celá byl jen dobrovolný údaj.
Hlavní myšlenka štítků tedy bylo, aby Rumpold nebyl osočován, že fakturoval více
popelnic, než bylo svezeno.“
Ing. Hájek: „Má Rumpold k dispozici data, kolik má daný občan za rok vyvezených
popelnic?“
Mgr. Botek: „Ano, tyto data Rumpold má“.
Ing. Křižan: „Dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Vůz Rumpoldu přijede do Hluku,
vybere popelnice v ulici a je plný. Podle čárového kódu si pamatuje komu popelnici
vzal a obsluha ví, kolik toho v popelnici bylo. Na základě čárového kódu se auto
v Rumpoldu zváží a přepočítává se na celkový objem a dům. V tom okamžiku má
průměrnou váhu na popelnici za ulici. Dá se přesně určit, že existují roční období, kdy
měrná hmotnost má váhu takovou či jinou. Posbírané údaje jsou s určitým stupněm
přesnosti dohledatelné. Pokud se lidé budou chovat úsporně, z Hluku vůz vyveze za
více domů menší množství odpadu. Kdyby se ušetřila za den jedna jízda, je to
celková úspora. Jenom mohly být v minulosti už zavedené čárové kódy na žluté a
modré pytle. Pokud bychom si chtěli vážit popelnice, museli bychom koupit svůj kuka
vůz nebo ho pronajímat od jiné svážecí společnosti. Zatím nedošel nikdo na trh s tím,
že by s přesností dokázal zvážit popelnici na místě. Rumpold nevezme popelnici,
která není označena čárovým kódem.“
Mgr. Botek: „K otázce zdražování, je změna v zákoně. Dříve se vypočítával poplatek
za odpad ze směsného komunálního odpadu, jiné náklady do toho nemohly být
zakomponované. Náklady na sběrný dvůr tam nemohly být, pouze směsný komunální
odpad z města. Poplatek byl 550 Kč, když jsem vypočítával reálné náklady na
jednoho člověka, vycházelo to na 630 Kč a občané platili 550 Kč. Když se vypočítaly
veškeré náklady, které nás odpadové hospodářství stojí a přepočítalo se na jednoho
občana, jedná se o částku 1 100 Kč. Máme za to, že zdražení z 550 Kč na 650 Kč
není tak velké. Náklady budou stále stoupat. Pokud by se poplatek nechal ve stejné
výši, město to musí doplatit. Rozdíl je moc vysoký, to co nás stojí odpadové
hospodářství a kolik vybereme od občanů.“
Ing. Křižan: „Údajů je čím dále více, pokud chcete vědět více informací, udělejme si
pracovní setkání. Například COVID udělal to, že lidé byli doma a vyhazovali vše do
žlutých a modrých kontejnerů. Jak se povýšila sběrné místa ve města, tak odpad
zmizel z popelnic a v kontejnerech včetně sběrného dvora nám roste odpad, za který
platíme. Jenom COVID nás stál 0,5 mil. Kč na nákladech. Lidé byli doma, tvořili větší
odpad a házeli do kontejnerů, které byly neustále přeplněné. Ztráta za poslední tři
roky činila přes 3 mil. Kč ročně, proto doplatek města za odpady byl přes 3 mil. Kč za
rok. Jedná se o velké množství dat. Můžete mně říct, abych udělal každý rok sjetinu
odpadu a informoval vás o těchto osmi věcech a budete si to dávat do tabulky a
budete vědět, jestli po vás nechci více peněz. Udělejme si pracovní schůzku, ale tato
iniciativa musí vyjít od vás.“
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Ing. Křižan: „Další odpověď na otázku stromořadí patří do gesce pana místostarosty.“
Mgr. Botek: „Budu se suchými stromy na Hlavní ulici zabývat. Změnit celé stromořadí
za něco jiného asi nebude moc vhodné. Budu se tímto podnětem zabývat.“
Ing. Křižan: „Nejenom stromořadí na levé straně, ale i lípy napravo. Budeme na radě
města projednávat lípy, můžeme přidat i tuto záležitost. Během 14 dnů jsem dostal
několik ústních stížností, jak medují lípy v letošním roce. Lípy do prostoru mezi cestu
a chodník jsou nevhodně navrženy.“
Ing. Křižan: „Další odpověď na otázku týkající se Penkova statku – co s ním. Věřím,
že pohled z ordinace zubní lékařky není hezký. Když jsme počítali staré ceny, odvoz
suti byl cca 18 mil. Kč. Nepřepočítával jsem, kolik by stálo za současné situace.
Možná 20 – 22 mil. Kč. Čekáme co s tím územím. Ekonomická situace nám říká, že
město Hluk by do budoucna nemělo stavět žádnou nemovitost. To co dnes máme,
nám musí stačit na provozní údržbu. My už za 20 let nebudeme mít peníze, abychom
udržovali další budovu, kterou bychom tam chtěli postavit. Penkův statek bychom
měli zbořit a otevřít, mimo západního křídla, kde bude možná nějaké zázemí. Na to
co s tím, musíme mít nějakou vizi. Má vize je taková, že formou parku tam vznikne
veřejný prostor. Momentálně máme požadavek hydrogeologa na to, proč se nám
voda chová tak, jak se chová ve škole, komunále, DPS, kině, staré škole, na tvrzi.
Předmětem hydrogeologů je, že by měli studovat srážky na základě
hydrometeorologického ústavu v souvislosti s výškou spodních vod snímaných
v jednotlivých studních. Zajímavé je, že nám 14 dnů neprší a na základní škole se
nám zvedá spodní voda ve výtahové šachtě. Hydrogeolog nám musí říct, co se
v podzemí děje. Náš názor je vytvořit na Penkově statku nějaký mini rybníček, který
by dokázal stahovat podzemní vodu z horních oblastí do dolních a přepouštět
přebytečnou vodu pryč. Tento prvek může sloužit k oživení prostranství. Předpoklad
je odvlhčit toto území. Neinvestovat zbytečně do Penkova statku, pokud nám nedá
někdo dotaci. Čekat na vyřešení hydrogeologického stavu, vytvořit projekt a požádat
o dotaci na rekonstrukci brownfield.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí diskusi zastupitelů a občanů.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 17/2021/24
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí diskusi zastupitelů a občanů.

11. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin
Zápis byl vyhotoven dne 23.09.2021
Zapsala: Dana Krhovská
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Zápis ověřil:

p. Mgr. Michaela Hrdinová: dne 23.09.2021

p. Ing. Pavel Dohnal:

dne 23.09.2021

Ing. Martin Křižan
starosta

