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

Zápis č. 9
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hluk konaného
dne 06.05.2020
Přítomni: 21

1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu:
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Pavla Křápka a
paní Marii Plačkovou.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/01
Zastupitelstvo města Hluk určilo ověřovateli zápisu pana Ing. Pavla Křápka a
paní Marii Plačkovou.
a) doplnění a schválení programu
Ing. Křižan: po jednání rady města dne 30.04.2020 jsem měl osobní schůzku
s panem X.Y., vlastníkem pozemku p.č. 2301/2 v lokalitě kolem ČOV, se kterým
jsem se dohodl na odkupu pozemku. Proto navrhuji doplnit bod 3c), kterým
rozšíříme bod 3) o odkup pozemku p.č. 2301/2, ostatní body by zůstaly stejné.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje doplnění bodu č. 3 c) odkup pozemku p.č.
2301/2 v lokalitě vedle ČOV do programu zastupitelstva města.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/02
Zastupitelstvo města Hluk schválilo doplnění bodu č. 3 c) odkup pozemku p.č.
2301/2 v lokalitě vedle ČOV do programu zastupitelstva města.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva města
s doplněním bodu č. 3 c) odkup pozemku p.č. 2301/2 v lokalitě vedle ČOV:
1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu
b) schválení programu
c) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
konaného dne 19.02.2020
2. Prodej pozemku p.č. 1608/4 v ulici Závodní, v k.ú. Hluk
3. Odkup pozemků v k.ú. Hluk
a) p.č. 3004/13 a 3004/14 v ulici Hradišťská
b) p.č. 3817/22 v lokalitě vedle ČOV
c) p.č. 2301/2 v lokalitě vedle ČOV
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4. Směna pozemků - části pozemku p.č. 1124/15 (dle nového GP č. 199056/2019 se jedná o pozemek p.č. 1122/2 o rozloze 2 m²) ve vlastnictví
města Hluk za pozemek p.č. 1124/73 o rozloze 1 m² a za část pozemku
p.č. 1122/1 (dle nového GP č. 2028-15/2020 se jedná o pozemek p.č.
1122/3 o rozloze 7 m²)
5. Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města
6. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru
7. Informace o činnosti orgánů města a jiné
8. Diskuse
9. Závěr
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/03
Zastupitelstvo města Hluk schválilo program 9. zasedání zastupitelstva města
s doplněním bodu č. 3 c) odkup pozemku p.č. 2301/2 v lokalitě vedle ČOV.
b) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného 19.02.2020
Ing. Martin Křižan – přednesl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva
města ze dne 19.02.2020, č. ZM 8/2020/01 – ZM 8/2020/24.
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 ze zasedání
zastupitelstva města ze dne 19.02.2020.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/04
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva města ze dne 19.02.2020.

2. Prodej pozemku p.č. 1608/4 v ulici Závodní, v k.ú. Hluk
Jedná se o žádost spoluvlastníků bytového domu č.p. 1146 o odkup pozemků p.č.
1608/4, 1608/5, 1608/6, 1608/7 a 1608/8, které vlastní město Hluk. Na výpisu
z katastru nemovitostí ze dne 05.02.2019 lze vyčíst, že s pozemkem nelze
disponovat, neboť byla podána žaloba na určení vlastnického práva. V této věci
rozhodl Okresní soud v Uherském Hradišti, s nabytím právní moci dne 03.08.2006.
Bohužel z Okresního soudu v Uherském Hradišti rozsudek na Katastrální úřad
v Uherském Hradišti nebyl pravděpodobně zaslán, a proto jsme s pozemkem 1608/4
nemohli disponovat. Na podzim 2019 byl již pozemek 1608/4 volný. Současně KÚ
v závěru roku 2019 provedl sloučení pozemků 1608/4,5,6,7,8 do jednoho pozemku
1608/4. Malé pozemky 1608/5,6,7,8 vznikly v minulosti při stavbě balkonů. Nyní tedy
budeme rozhodovat pouze o prodeji jednoho pozemku a to p.č. 1608/4 o rozloze 401
m2 (dle KN se jedná o zastavěnou plochu a nádvoří, dle ÚP se jedná o plochu BH
plocha pro bydlení hromadné) ve vlastnictví města Hluk. Stavební komise se
záležitostí nezabývala. Rada města na schůzi konané dne 25.03.2020 schválila
usnesením RM 37/2020/08 zveřejnění záměru o prodeji. Všech 15 majitelů bytového
domu č.p. 1146 bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o převodu nemovitosti včetně
svých podílů a platby za tyto podíly a na zveřejnění záměru všichni písemně
zareagovali. Rada města na schůzi konané dne 29.04.2020 doporučila usnesením
RM 39/2020/03 zastupitelstvu města prodej pozemku p.č. 1608/4 za cenu odhadní
všem současným vlastníkům bytového domu č.p. 1146, v rozsahu existujících
spoluvlastnických podílů. Poplatky spojené s převodem budou hrazeny všemi žadateli
v rozsahu existujících spoluvlastnických podílů (znalecký posudek, sepsání smlouvy).
Poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí každý spoluvlastník podílem 1/15
z této ceny. Pozemek byl oceněn znaleckým posudkem č.1331-2020, který zpracoval
Ing. Martin Dufka. Dle znaleckého posudku je pozemek p.č. 1608/4 o rozloze 401 m 2
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oceněn na 226 770 Kč (565,51 Kč/m2). Cena za advokátní služby a vypracování
Smlouvy o převodu nemovitosti vychází z advokátního tarifu a je stanovena na
11 520 Kč. Návrh smlouvy vypracovala advokátní kancelář JUDr. Hromádky ze Zlína.
O prodeji jsme ostatní sousedy neinformovali, neboť celý sousední pozemek p.č.
1610 je ve vlastnictví města Hluk a dále pozemek p.č. 1608/4 je pod bytovým
domem č.p. 1146, kde se předpokládá, že smluvní strany chtějí docílit stavu, kdy
vymezená stavba bytového domu č.p. 1146 splyne s pozemkem p.č. 1608/4.
V budoucnu budeme obdobně postupovat i při řešení pozemku 1609/1 pod bytovým
domem 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. 1608/4 o rozloze 401 m²
v ulici Závodní v k.ú. Hluk, za cenu 240 290 Kč, následujícím vlastníkům v rozsahu
spoluvlastnických podílů, poplatky hradí kupující:
Spoluvlastnický
podíl

Jméno, příjmení, adresa vlastníků

Cena

1. Paní X.Y.

649

12 758 Kč

2. Paní X.Y.

776

15 254 Kč

3. Pan X.Y.

496

9 750 Kč

4. Paní X.Y.

649

12 758 Kč

5. Paní X.Y.

496

9 750 Kč

6. Paní X.Y. a pan X.Y.

412

8 099 Kč

1 145

22 507 Kč

8. Pan X.Y. a paní X.Y.

776

15 254 Kč

9. Pan X.Y.

412

8 099 Kč

10. Pan X.Y.
11. SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo,
Průmyslová 1144, 686 01 Uherské Hradiště

412

8 099 Kč

3 109

61 114 Kč

12. Pan X.Y. a paní X.Y.

776

15 254 Kč

13. Pan X.Y. a paní X.Y.

760

14 939 Kč

14. Pan X.Y. a paní X.Y.

776

15 254 Kč

580
12 224

11 401 Kč
240 290 Kč

7. Paní X.Y.

15. Pan X.Y. a paní X.Y.
Celkový podíl domu č.p. 1146

PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/05
Zastupitelstvo města Hluk schválilo prodej pozemku p.č. 1608/4 o rozloze 401 m²
v ulici Závodní v k.ú. Hluk, za cenu 240 290 Kč, následujícím vlastníkům v rozsahu
spoluvlastnických podílů, poplatky hradí kupující:
Spoluvlastnický
podíl

Jméno, příjmení, adresa vlastníků

Cena

1. Paní X.Y.

649

12 758 Kč

2. Paní X.Y.

776

15 254 Kč

3. Pan X.Y.

496

9 750 Kč

4. Paní X.Y.

649

12 758 Kč

5. Paní X.Y.

496

9 750 Kč

6. Paní X.Y. a pan X.Y.

412

8 099 Kč
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7. Paní X.Y.

1 145

22 507 Kč

8. Pan X.Y. a paní X.Y.

776

15 254 Kč

9. Pan X.Y.

412

8 099 Kč

10. Pan X.Y.
11. SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo,
Průmyslová 1144, 686 01 Uherské Hradiště

412

8 099 Kč

3 109

61 114 Kč

12. Pan X.Y. a paní X.Y.

776

15 254 Kč

13. Pan X.Y. a paní X.Y.

760

14 939 Kč

14. Pan X.Y. a paní X.Y.

776

15 254 Kč

580
12 224

11 401 Kč
240 290 Kč

15. Pan X.Y. a paní X.Y.
Celkový podíl domu č.p. 1146

3. Odkup pozemků v k.ú. Hluk
a) p.č. 3004/13 a 3004/14 v ulici Hradišťská – jedná se o žádost manželů X.Y. o
odkup pozemků p.č. 3004/13 o rozloze 54 m2 (dle KN se jedná o ostatní plochu a
ostatní komunikace, dle ÚP se jedná o plochu PV plocha veřejného prostranství
s převahou zpevněných ploch) a 3004/14 o rozloze 42 m2 (dle KN se jedná o
ostatní plochu a ostatní komunikace, dle ÚP se jedná o plochu PV plocha
veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch) z důvodu stavby chodníku
a vedení inženýrských sítí. Stavební komise se žádostí zabývala (jednání „per
rollam“ ze dne 07.04.2020) a doporučila radě města odkup pozemku. Rada města
na schůzi konané dne 25.03.2020 doporučila usnesením RM 37/2020/14
zastupitelstvu města schválit odkup pozemků p.č. 3004/13 a 3004/14 za cenu
odhadní, poplatky hradí kupující, tedy město Hluk. Pozemky byly oceněny
znaleckým posudkem č. 1335-2020, který zpracoval Ing. Martin Dufka. Dle
znaleckého posudku jsou pozemky p.č. 3004/13 a 3004/14 o celkové rozloze 96
m2 oceněny na 12 280 Kč (127,92 Kč/m2). Znalecký posudek byl manželům X.Y.
předán a s cenou dle znaleckého posudku souhlasí, souhlas sdělili telefonicky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje odkup pozemků p.č. 3004/13 o rozloze 54 m2
a p.č. 3004/14 o rozloze 42 m2 v ulici Hradišťská v k.ú. Hluk od manželů X.Y., za
cenu odhadní, poplatky hradí kupující, tedy město Hluk.
PRO:
21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/06
Zastupitelstvo města Hluk schválilo odkup pozemků p.č. 3004/13 o rozloze 54 m2
a p.č. 3004/14 o rozloze 42 m2 v ulici Hradišťská v k.ú. Hluk od manželů X.Y., za
cenu odhadní, poplatky hradí kupující, tedy město Hluk.
b) p.č. 3817/22 lokalitě vedle ČOV – iniciátorem odkupu je město Hluk. Na minulých
jednáních zastupitelstva jste byli průběžně informováni o projektu "Doplnění
stokové sítě a modernizace a intenzifikace ČOV města Hluk". Pro další budoucí
rozvoj technologie ČOV a přístup k technologiím během stavebních prací je
nezbytné mít ve vlastnictví pozemky, které jsou uvedeny ve studii „Modernizace a
intenzifikace ČOV Hluk - 2. etapa, Technická pomoc“. Studie ukazuje budoucí
zábor pozemků. Na minulém jednání Zastupitelstva města Hluk jsme odsouhlasili
odkup pozemků 3817/20 a 3817/21. Tyto pozemky jsme vykupovali za cenu
vyšší, než cena odhadní.
Zdůvodnění navýšení ceny je popsáno v usnesení ZM 8/2020/07. Nyní je
předmětem odkupu pozemek p.č. 3817/22 o rozloze 69 m2 (dle KN se jedná o
ornou půdu, dle ÚP se jedná o plochu K - plocha krajinné zeleně), který vlastní
pan X.Y. Stavební komise se záležitostí nezabývala. Rada města na schůzi
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konané dne 29.04.2020 doporučila usnesením RM 39/2020/22 zastupitelstvu
města schválit odkup pozemku p.č. 3817/22 za cenu 250 Kč/m2, poplatky hradí
kupující, tedy město Hluk. Do zmíněného pozemku 3817/22 zasahuje oplocení
naší současné ČOV, podobně tomu bylo i u pozemků 3817/20 a 3817/21. Rada
navrhuje cenu 250 Kč/m2 ponechat pro všechny výkupy kolem ČOV. Pozemek byl
oceněn znaleckým posudkem č.1332-2020, který zpracoval Ing. Martin Dufka. Dle
znaleckého posudku je pozemek p.č. 3817/22 o rozloze 69 m2 oceněn na 8 000
Kč včetně stromů na tomto pozemku. Pozemek samotný byl oceněn na 2 331,51
Kč (18,77 Kč/m2), ovocné dřeviny byly oceněny na 5 667 Kč. Při navrhované ceně
radou města vychází odkup na 17 250 Kč. Rozdíl je tedy 9 250 Kč. Jak již bylo
zmíněno, město Hluk realizovalo v této oblasti již odkup dvakrát a to 28.02.2018
(ZM 23/2018/12) a 19.02.2020 (ZM 8/2020/07) právě za cenu 250 Kč/m2.
Považuji nelogické tuto cenu měnit, pokud tyto pozemky budeme v budoucnu
potřebovat. Opět v usnesení musíme zdůvodnit navýšení ceny: vyřešení
majetkových poměrů, které se táhnou od roku 1998 a budoucí rozvoj ČOV v této
lokalitě. Znalecký posudek pan X.Y. obdržel a s nabídkovou cenou 250 Kč/m2
souhlasí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje odkup pozemku p.č. 3817/22 o rozloze 69 m2
v lokalitě vedle čistírny odpadních vod v k.ú. Hluk od pana X.Y., za cenu 250
Kč/m2, poplatky hradí kupující, tedy město Hluk.
Důvodem navýšení ceny oproti znaleckému posudku je:
- vyřešení majetkových poměrů, které se táhnou od roku 1998
- budoucí možnost rozvoje ČOV v této lokalitě.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/07
Zastupitelstvo města Hluk schválilo odkup pozemku p.č. 3817/22 o rozloze 69 m2
v lokalitě vedle čistírny odpadních vod v k.ú. Hluk od pana X.Y., za cenu 250
Kč/m2, poplatky hradí kupující, tedy město Hluk.
Důvodem navýšení ceny oproti znaleckému posudku je:
- vyřešení majetkových poměrů, které se táhnou od roku 1998
- budoucí možnost rozvoje ČOV v této lokalitě.
c) p.č. 2301/2 lokalitě vedle ČOV – iniciátorem odkupu je opět město Hluk. Jedná se
o obdobnou situaci jako v bodě 3b). Předmětem odkupu je pozemek p.č. 2301/2 o
rozloze 80 m2 (dle KN se jedná o ostatní plochu, ostatní komunikace, dle ÚP se
jedná o plochu DS - plocha pro silniční dopravu), který vlastní pan X.Y. Stavební
komise se záležitostí nezabývala. Rada města na schůzi konané dne 29.04.2020
doporučila usnesením RM 39/2020/22 zastupitelstvu města schválit odkup
pozemku p.č. 2301/2 za cenu 250 Kč/m2, poplatky hradí kupující, tedy město Hluk
(proto nám tento bod přibyl v jednání zastupitelstva). Pozemek byl oceněn
znaleckým posudkem č.1334-2020, který zpracoval Ing. Martin Dufka. Dle
znaleckého posudku je pozemek p.č. 2301/2 o rozloze 80 m2 oceněn na 11 700
Kč včetně stromu na tomto pozemku. Pozemek samotný byl oceněn na 10 873,60
Kč (135,92 Kč/m2), ovocná dřevina byla oceněna na 829 Kč.
Při navrhované ceně radou města vychází odkup na 20 000 Kč. Rozdíl je tedy
8 300 Kč. Jak již bylo zmíněno, město Hluk realizovalo v této oblasti již odkup
dvakrát a to 28.02.2018 (ZM 23/2018/12) a 19.02.2020 (ZM 8/2020/07) právě za
cenu 250 Kč/m2. Považuji nelogické tuto cenu měnit, pokud tyto pozemky budeme
v budoucnu potřebovat. Opět v usnesení musíme zdůvodnit navýšení ceny:
budoucí rozvoj ČOV v této lokalitě. Znalecký posudek pan X.Y. obdržel a s
nabídkovou cenou 250 Kč/m2 souhlasí.

5

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje odkup pozemku 2301/2 o rozloze 80 m2 v
lokalitě vedle čistírny odpadních vod v k.ú. Hluk od pana X.Y., za cenu 250 Kč/m2,
poplatky hradí kupující, tedy město Hluk.
Důvodem navýšení ceny oproti znaleckému posudku je:
- budoucí možnost rozvoje ČOV v této lokalitě.
PRO:
21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/08
Zastupitelstvo města Hluk schválilo odkup pozemku 2301/2 o rozloze 80 m2 v
lokalitě vedle čistírny odpadních vod v k.ú. Hluk od pana X.Y., za cenu 250 Kč/m2,
poplatky hradí kupující, tedy město Hluk.
Důvodem navýšení ceny oproti znaleckému posudku je:
- budoucí možnost rozvoje ČOV v této lokalitě.

4. Směna pozemků - části pozemku p.č. 1124/15 (dle nového GP č. 199056/2019 se jedná o pozemek p.č. 1122/2 o rozloze 2 m2) ve vlastnictví
města Hluk za pozemek p.č. 1124/73 o 1 m2 a za část pozemku p.č. 1122/1
(dle nového GP č. 2028-15/2020 se jedná o pozemek p.č. 1122/3 o rozloze
7 m2) v ulici Kostelní v k.ú. Hluk
Ve své podstatě tento bod řeší usnesení zastupitelstva ZM 7/2019/12 ze dne
04.12.2019, ve kterém jsme jako zastupitelé uložili úkol radě města provést
majetkové vypořádání pozemků po stavbě nového rodinného domu č.p. 1586
manželů X.Y., včetně opěrné stěny a věcného břemene. Od začátku stavby opěrné
stěny i samotného rodinného domu jsem v neustálém kontaktu se zástupci rodiny
X.Y. Ve všech jednáních šlo vždy nalézt kompromis, který by vyhovoval oběma
stranám, především při realizaci opěrné stěny. Problematika opěrné stěny byla již
popsána v důvodové zprávě z jednání zastupitelstva dne 04.12.2019. Nyní máme
téměř vše nachystané na provedení směny, odkupu nadzemní části opěrné stěny a
vyřešení věcného břemene. Znalecký posudek č. 1336-2020 o ceně pozemků p.č.
1122/2, 1122/3, 1124/73, ceně plotové zdi na pozemku p.č. 1122/3, ceně zřízení
služebnosti a provozování opěrné zídky na pozemku p.č. 1122/1 v k.ú. Hluk
vypracoval Ing. Martin Dufka. Část pozemku p.č. 1124/15 (dle nového GP č. 199056/2019 se jedná o pozemek p.č. 1122/2 o rozloze 2 m2, dle nového GP pro KN se
jedná o ostatní plochu, jiná plocha, dle ÚP se jedná o plochu PV, plocha veřejného
prostranství s převahou zpevněných ploch) v majetku města Hluk bude směněn za
pozemek p.č. 1124/73 o rozloze 1 m2 (dle KN se jedná o ostatní plochu, jinou plochu,
dle ÚP se jedná o plochu BI, bydlení individuální) a za část pozemku p.č. 1122/1 (dle
nového GP č. 2028-15/2020 se jedná o pozemek p.č. 1122/3 o rozloze 7 m2, dle
nového GP pro KN se jedná o ostatní plochu, jinou plochu, dle ÚP se jedná o plochu
BI, bydlení individuální) oba pozemky v majetku manželů X.Y. Stavební komise
se směnou pozemků nezabývala.
Rada města na schůzi konané dne 08.04.2020 schválila usnesením RM 38/2020/35
zveřejnění záměru o směně pozemků p.č. 1122/2, 1124/73 a 1122/3. Rada města na
schůzi konané dne 29.04.2020 doporučila usnesením RM 39/2020/04 zastupitelstvu
města schválit směnu pozemku p.č. 1122/2 za pozemky 1124/73 a 1122/3 za cenu
odhadní, doporučila zastupitelstvu odkup opěrné zídky (její nadzemní část) a
doporučila zastupitelstvu schválit zřízení služebnosti a provozování opěrné zídky na
pozemku p.č. 1122/1 v k.ú. Hluk na dobu neurčitou. Poplatky spojené se směnou,
odkupem zídky a služebností budou hrazeny na půl. Dle návrhu rozpracované
smlouvy jsou podmínky následující: oprávněný (město Hluk) ze služebnosti nese
náklady spojené s provozováním, opravami a údržbou opěrné zídky, povinní
(manželé X.Y.) mají právo pozemek, na němž je zřízena základová část opěrné zídky
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užívat, nemají právo zřízení jakékoliv stavby. Velikost služebnosti je 12 m2 a bude
naceněna maximálně do 10 000 Kč (dle ZP 1 625 Kč). Všechny pozemky p.č. 1122/2,
1124/73 a 1122/3 jsou dle rozpracovaného posudku oceněny na stejnou hodnotu a to
677,44 Kč/m2, město Hluk bude tedy směňovat 2 m2 (1 354,90 Kč) a manželé X.Y.
směňují 8 m2 (677,44 + 4 742,10 = 5 420 Kč). Betonová zeď na parc.č. 1122/3
v nadzemní části byla oceněna na 109 854 Kč. Pokud všechny tři záležitosti
(pozemky, zídka, služebnost) sečteme, jsme někde v maximální ceně kolem 116 898
Kč. Předpokládám, že manželé X.Y. budou s nabídkou souhlasit, neboť úvaha z jejich
strany byla získat celou dotaci na jejich nový rodinný dům (230 000 Kč), kterou jsme
krátili na polovinu (115 000 Kč), právě z důvodu výstavby opěrné zídky. Manželé X.Y.
znalecký posudek obdrželi, s cenou souhlasí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje:
- směnu části pozemku p.č. 1124/15 (dle nového GP č. 1990-56/2019 se jedná
o pozemek p.č. 1122/2 o rozloze 2 m²) ve vlastnictví města Hluk za pozemek
p.č. 1124/73 o rozloze 1 m² a za část pozemku p.č. 1122/1 (dle nového GP č.
2028-15/2020 se jedná o pozemek p.č. 1122/3 o rozloze 7 m²) v majetku
manželů X.Y. za cenu dle znaleckého posudku.
- odkup části opěrné zídky (nadzemní část) v majetku manželů X.Y. za cenu dle
znaleckého posudku.
- služebnost zřízení a provozování opěrné zídky na pozemku p.č. 1122/1
v rozsahu 12 m2 dle GP 2028-15/2020 za cenu dle znaleckého posudku, na
dobu neurčitou.
Poplatky spojené se směnou pozemků, odkupem části zídky a služebností budou
hrazeny 50% město Hluk a 50% manželé X.Y.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/09
Zastupitelstvo města Hluk schválilo:
- směnu části pozemku p.č. 1124/15 (dle nového GP č. 1990-56/2019 se jedná
o pozemek p.č. 1122/2 o rozloze 2 m²) ve vlastnictví města Hluk za pozemek
p.č. 1124/73 o rozloze 1 m² a za část pozemku p.č. 1122/1 (dle nového GP č.
2028-15/2020 se jedná o pozemek p.č. 1122/3 o rozloze 7 m²) v majetku
manželů X.Y. za cenu dle znaleckého posudku.
- odkup části opěrné zídky (nadzemní část) v majetku manželů X.Y. za cenu dle
znaleckého posudku.
- služebnost zřízení a provozování opěrné zídky na pozemku p.č. 1122/1
v rozsahu 12 m2 dle GP 2028-15/2020 za cenu dle znaleckého posudku, na
dobu neurčitou.
Poplatky spojené se směnou pozemků, odkupem části zídky a služebností budou
hrazeny 50% město Hluk a 50% manželé X.Y.

5. Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města
Jedná se o žádost pana X.Y. o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu
města ve výši 30 000 Kč na vybavení domu č.p. 457, ulice Sadová, Hluk. Rada města
na své schůzi dne 26.02.2020 usnesením RM 35/2020/12 doporučila zastupitelstvu
schválit poskytnutí půjčky v hodnotě 30 000 Kč pro pana X.Y. ze sociálního fondu
města Hluk. Termín zahájení splácení květen 2020, výše měsíční splátky 1 250 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu
města Hluk ve výši 30 000 Kč panu X.Y., se splatností do 2 let.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení: ZM 9/2020/10
Zastupitelstvo města Hluk schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu
města Hluk ve výši 30 000 Kč panu X.Y., se splatností do 2 let.

6. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru
Finanční výbor nezasedal, komunikoval prostřednictvím emailu a telefonicky.
Na programu měl následující body:
- Schválení účetní závěrky za rok 2019
- Rozpočtové opatření č. II
- Odpis pohledávky – Obecní restaurace
AD 1) Účetní závěrka za rok 2019
- Účetní závěrka města patří do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce v souladu s
ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
Dále zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví v ustanovení § 4 odst. 8 písm. w)
povinnost účetní jednotky dodržovat požadavky na organizaci schvalování účetních
závěrek vybraných účetních jednotek a způsobu poskytování součinnosti osob
zúčastněných na tomto schvalování.
Účetní závěrka za účetní jednotku se schvaluje každoročně na základě zákona č.
220/2013 Sb. a směrnice č. 1/2014. Obsahuje následující účetní záznamy – rozvahu,
výkaz zisku a ztrát, přílohu k účetní závěrce a inventarizační zprávu ÚIK, která byla
schválena radou města dne 25. 3. 2020. Za obsah účetní závěrky zastupitelé
nezodpovídají, je jen povinností ji v zastupitelstvu schválit. Po schválení se vystaví
protokol o schválení účetní závěrky, kde jsou jmenovitě uvedeni zastupitelé, kteří pro
ni hlasovali. Tento protokol v příloze přikládáme do CSÚIS (Centrálního systému
účetních informací státu) při odesílání účetní závěrky.
Stanovisko finančního výboru: finanční výbor nemá připomínek a doporučuje
zastupitelstvu účetní závěrku schválit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje účetní závěrku města Hluk za rok 2019.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/11
Zastupitelstvo města Hluk schválilo účetní závěrku města Hluk za rok 2019.
AD 2) II. Rozpočtové opatření roku 2020
Příjmy - rozpočet upravený
1122
3111
3113
1334

85.798.700,--

DPPO za obec
Předškolní zařízení
Základní škola
Odvody za odnětí ZPF

+
+
+

64.500,-33.000,-535.200,-21.000,-= 86.323.400,--

Financování – rozpočet upravený
8115

7.931.300,--

Změna stavu prostředků na bank. účtech

+ 427.000,-=
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8.358.300,--

Výdaje – rozpočet upravený
6399
3111
3113
2321
3412
3631
6409

93.730.000,--

DPPO za obec, finanční operace
Předškolní zařízení
Základní škola
Odvádění a čištění odpadních vod
Sportovní zařízení
Veřejné osvětlení
Ostatní příspěvky, Mikroregion

+
+
+
+
+
+

64.500,-33.000,-535.200,-118.000,-120.000,-60.000,-150.000,-=

94.681.700,--

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2019
26.533.905,75 Kč
9.600.000,00 Kč zapojeno do rozpočtu roku 2020
4.431.300,00 Kč rozpuštěno v rámci I. RO r. 2020
-------------------------------------------------------------------------------Stav
12.502.605,75 Kč
5.000.000,00 Kč plánovaná rezerva
-------------------------------------------------------------------------------Zaokr. 7.500.000,00 Kč volné finanční prostředky
427.000,00 Kč rozpuštěno v rámci II. RO r. 2020
-------------------------------------------------------------------------------Zaokr. 7.073.000,00 Kč zůstatek volných finančních prostředků

Rozpočtové opatření č. II řeší jak v příjmové, tak výdajové části úpravu daně z příjmu
právnických osob za obec sníženou o 64 500 Kč, dále úpravu odpisů dle schválených
nových odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020 u mateřské školy o
33 000 Kč a základní školy o 535 200 Kč – rovněž v příjmové a výdajové části
rozpočtu, dále navýšení odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu od firmy MK-Montop, kdy 30% z celkové částky jde do rozpočtu
města. Ve výdajích je zahrnuta částka ve výši 118 000 Kč na výkup pozemku u ČOV
včetně poplatků od paní X.Y., o částku 120 000 Kč je posílený výdaj na projekty na
odvodnění sportovního areálu, částka 60 000 Kč u veřejného osvětlení je
rezervována na úhradu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě ke stavbě, jedná se o VO a HDPE v ulici Čtvrtě. Poslední navýšení je
§ 6409 Ostatní příspěvky, Mikroregion o částku 150 000 Kč. Jedná se o společný
projekt Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko, např. na
pasporty – VO, dopravního značení, hřbitova, zeleně, aj. Jedná se o úhradu
polovičního podílu v letošním roce. Výdaje budou vykryty ze zůstatku volných
finančních prostředků.
Stanovisko finančního výboru: finanční výbor nemá připomínek a doporučuje
zastupitelstvu Rozpočtové opatření č. II schválit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Dohnal: „Snížení příjmové a výdajové části o daň je za jaké období?“
p. Angerová: „Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, které město
neplatí, vypočtená daň se jen proúčtuje a to na základě podaného daňové přiznání.
Jedná se o období minulého roku. V roce 2019 kdy se tvořil rozpočet, nešlo přesně
odhadnout, spočítat kolik bude daň za obec činit, jelikož nebyl ještě uzavřený celý
kalendářní rok.“
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Ing. Dohnal: „V letošním roce máme nějakou informaci?“
Ing. Křižan: „Máme daňové příjmy pouze za I.Q. 2020 a jsou lepší než byly v loňském
roce.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje II. Rozpočtové opatření roku 2020:
Příjmy - rozpočet upravený
1122
3111
3113
1334

85.798.700,--

DPPO za obec
Předškolní zařízení
Základní škola
Odvody za odnětí ZPF

+
+
+

64.500,-33.000,-535.200,-21.000,-= 86.323.400,--

Financování – rozpočet upravený
8115

7.931.300,--

Změna stavu prostředků na bank. účtech

+ 427.000,-=

Výdaje – rozpočet upravený
6399
3111
3113
2321
3412
3631
6409

8.358.300,--

93.730.000,--

DPPO za obec, finanční operace
Předškolní zařízení
Základní škola
Odvádění a čištění odpadních vod
Sportovní zařízení
Veřejné osvětlení
Ostatní příspěvky, Mikroregion

+
+
+
+
+
+

64.500,-33.000,-535.200,-118.000,-120.000,-60.000,-150.000,-=

94.681.700,--

PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/12
Zastupitelstvo města Hluk schválilo II. Rozpočtové opatření roku 2020:
Příjmy - rozpočet upravený
1122
3111
3113
1334

85.798.700,--

DPPO za obec
Předškolní zařízení
Základní škola
Odvody za odnětí ZPF

+
+
+

64.500,-33.000,-535.200,-21.000,-= 86.323.400,--

Financování – rozpočet upravený
8115

7.931.300,--

Změna stavu prostředků na bank. účtech

+ 427.000,-=
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8.358.300,--

Výdaje – rozpočet upravený
6399
3111
3113
2321
3412
3631
6409

93.730.000,--

DPPO za obec, finanční operace
Předškolní zařízení
Základní škola
Odvádění a čištění odpadních vod
Sportovní zařízení
Veřejné osvětlení
Ostatní příspěvky, Mikroregion

+
+
+
+
+
+

64.500,-33.000,-535.200,-118.000,-120.000,-60.000,-150.000,--

=

94.681.700,--

AD 3) Odpis pohledávky – Obecní restaurace
Problematiku k odpisu pohledávky za obecní restauraci ve výši 108 759 Kč jsme řešili
na zastupitelstvu dne 04.12.2019, kdy zastupitelstvo uložilo radě města vytipovat
společnosti, které se zabývají odkupem pohledávek za nezaplacené faktury za
nájemné a ostatní služby a pohledávku nabídnout k odkupu.
O tuto pohledávku neprojevila žádná společnost zájem, zůstali jsme na mrtvém bodě.
Dne 19.02.2020 opět zastupitelstvo postoupilo projednání pohledávky finančnímu
výboru a radě města. Jelikož se nenašla žádná jiná možnost, jak peníze v této chvíli
vymoci, dle vyjádření členů finančního výboru souhlasí všichni s odpisem
pohledávky, vyjma předsedy finančního výboru Ing. Hájka, cituji: „……..za mou osobu
bez připomínek k jednotlivým bodům finančního výboru mimo odpis pohledávky
obecní restaurace - osobně mám s odpisem tak velké pohledávky problém - přihlásil
bych se jako další věřitel do fronty a čekal případně na nějaké pozůstalostní, dědické
nebo jiné řízení.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Hájek: „Můj protinávrh je, že zastupitelstvo města zamítá odpis pohledávky ve
výši 108 759 Kč za nezaplacené faktury za nájemné a ostatní služby Obecní
restaurace Hluk.“
Ing. Polách: „Stanovisko rady je jaké?“
Ing. Křižan: „Stanovisko rady je pohledávku odepsat.“
p. Angerová: „Po 3 letech je promlčecí doba, záleží na rozhodnutí zastupitelstva,
jinak je pohledávka pořád vedena v majetku. Musí se vymáhat po právnické osobě,
která má ovšem jen fiktivní adresu, na které jsou další firmy. Pohledávku nelze
vymáhat po fyzické osobě p. X.Y.. Ta nám nic nedluží. Pokud pošleme upomínku,
vrátí se nám zpět jako nedoručená z adresy v Praze.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí informace o odpisu pohledávky ve výši
108 759 Kč za nezaplacené faktury za nájemné a ostatní služby Obecní restaurace
Hluk.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/13
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí informace o odpisu pohledávky ve výši
108 759 Kč za nezaplacené faktury za nájemné a ostatní služby Obecní restaurace
Hluk.
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7. Informace o činnosti orgánů města a jiné
















Informace tajemnice městského úřadu
Ing. Zdráhalová: „Mám zpracovanou novou organizační strukturu a organizační
řád úřadu. Chceme zřídit nový odbor ekonomicko-správní, tento požadavek půjde
na jednání rady 20. května a poté bude vypsáno výběrové řízení na vedoucího
tohoto odboru. Nový vedoucí by nastoupil od 1. srpna, případně 1. října. Ke konci
roku odchází do důchodu paní X.Y. z odboru výstavby.
V příštím roce bychom chtěli zřídit nový odbor investic a místního hospodářství.“
XXIV. dolňácké slavnosti písní a tanců s tradiční jízdou králů
Mgr. Botek: „Dolňácké slavnosti s jízdou králů byly kvůli současné koronavirové
situaci přeloženy o rok na termín 01. – 05.07.2021. Rámcový program slavností
zůstane zachován – všechny hlavní soubory, které měly vystupovat tento rok,
jsou přeobjednány i na rok příští. Zbývá dořešit otázku, zda následující slavnosti
po roce 2021 budou v roce 2023 nebo 2024.“
Přehled kulturních akcí a provoz koupaliště s ohledem na dění kolem koronaviru
Mgr. Botek: „Dům dětí a mládeže Hluk ani ZUŠ v létě nic pořádat nebudou, od 11.
května jsou sice povoleny akce do 100 lidí, ale i to je pro pořádání některých akcí
málo. Bazén by se měl otevřít 10. června, na Krajské hygienické stanici Zlín mně
řekli, že musíme počkat na vyjádření vlády, chystáme se jej tedy otevřít až k 1.
červenci.
Parkoviště v ulici Závodní (finanční rekapitulace stavby, projekt dopravního
značení)
Ing. Křižan: „Čekáme na vyjádření dotčených orgánů, aby mohla proběhnout
kolaudace. Rada města schválila cenovou nabídku na projektovou dokumentaci
„Změna dopravního značení sídliště Závodní“, zítra budeme psát objednávku na
tuto akci.“
Obnova opěrné zídky fotbalové tribuny sportovního areálu
Ing. Křižan: „Jedná se o poměrně velkou stavbu. Výkopové práce nad tribunou
nelze provést strojově a musely se provést ručně. Projektová dokumentace neřeší
některé detaily. Projektová dokumentace byla zpracována ve velmi krátkém
období i z důvodu plánované jízdy králů, proto vykazuje nepřesnosti a bylo
vypracováno pouze v rozsahu pro stavební povolení.“
Cyklostezka Hluk – Kunovice
Ing. Křižan: „Rada města schválila geodetické zaměření pro tuto cyklostezku.
Povede z ulice Na Přídělech, do místa k Zemtechu, kde byla dříve P.M. Lurdská,
vyjede se na horizontu Hluk – Kunovice, v Kunovicích povede v údolí polní cesty
a napojí se na cestu pod vodárnou SVK směrem k leteckému muzeu.“
Demolice krovu severní budovy Penkova statku
Ing. Křižan: „Krov severní budovy je dole, poslední část, kde nebyl strop se
musela z bezpečnostních důvodů strhnout.“
Opravy na smuteční síni
Ing. Křižan: „Za měsíc by měla být oprava střechy, světlíku, zpevněných ploch a
schodů před smuteční síní hotové, bude se vybírat dlažba.“
Rekonstrukce márnice
Ing. Křižan: „Projektová dokumentace na rekonstrukci je hotová, budou zde
toalety a prostor pro údržbu hřbitova, rozpočet činí 4, 1 mil. Kč. Do stavby se
pustí místní hospodářství samo, stavbu bude řídit pan Baroň. Tím, že v letošním
roce nebudou slavnosti, můžeme si dovolit zařadit pracovníky místního
hospodářství na tyto práce.“
Ing. Dohnal: „Nebyla úvaha, že by se toto udělalo ve smuteční síni? Proč se dělá
rekonstrukce za 4 mil. Kč?“
Ing. Křižan: „Lokalizace na hřbitově je lepší, z hlediska dostupnosti je smuteční
síň do kopce.“
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p. Plačková: „Bude nová stavba kopírovat půdorys staré?“
Ing. Křižan: „Bude stejná, další navazující projektová dokumentace bude řešit
bezbariérový vstup do areálu, udělá se nový centrální chodník, nahoře kontejner,
osvětlení, přívod pro reproduktory, skladovací prostory, kam by se dávala
zemina.“
Místní hospodářství (zavlažovací nástavba, zvedací zařízení, přívěs)
Ing. Křižan: „Pro místní hospodářství se koupila zavlažovací nástavba na
multikáru, kde bude tlaková hadice na čištění kanalizací a vpustí. Dále se bude
kupovat zvedací plošina a přívěsný vozík k plošině.“
Revitalizace zeleně (Územní studie sídelní zeleně v Hluku, projekt Kaštanec)
Ing. Křižan: „Rada města schválila zadání vypracování Územní studie sídelní
zeleně v Hluku, projektem revitalizace Kaštanec se bude rada zabývat na jednání
dne 20. května.“
Projekt kanalizace a ČOV (studie na ČOV 2. etapa, ostatní pozemky kolem ČOV)
Ing. Křižan: „Informace jsme dostatečně probrali v bodě 3b) a 3c).“
Změna č. 1 Územního plánu Hluk (§ 18 stavebního zákona)
Ing. Křižan: „Změna územního plánu se projednává již od roku 2015, 15. dubna
mělo proběhnout veřejné projednání, až se ukončí nouzový stav bude veřejné
projednání a poté se schválí změna č. 1 na zastupitelstvu.“
Projekt tvrze, podání žádosti, studie
Ing. Křižan: „Projektová dokumentace tvrze se zpracovává. Očekáváme
rozhodnutí o získání dotace na zlepšení energetických vlastností budovy. Celou
projektovou dokumentaci bychom chtěli mít zpracovanou do konce roku 2020.“
Nezaměstnanost k 31.03.2020

Obec, okres, kraj
Hluk

Počet uchazečů

nezaměstnanost v %

69

2,13

1 615

2,45

ORP Uherský Brod

731

1,86

okres Uh. Hradiště

2 367

2,28

Zlínský kraj

10 397

2,52

225 678

3,1

ORP Uh. Hradiště

ČR

 Daňové příjmy
skutečnost 1 – 4/.2019

skutečnost 1 – 4/2020

srovnání skutečnosti
roku 2020 s rokem 2019

18 612 820,80 Kč

18 673 727,26 Kč

60 906, 46 Kč
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 Stavy účtů k 06.05.2020
Běžný účet u KB
18 784 856 Kč
Běžný účet Česká spořitelna- nájmy DCHB
465 106 Kč
Inkasní účet Česká spořitelna
2 450 Kč
Účet ČNB
1 119 225 Kč
Účet ČNB Bezbariérové chodníky
592 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------Celkem účty
20 372 229 Kč
Úvěry u České spořitelny k 06.05.2020
Úvěr č. 1 u České spořitelny
Úvěr č. 2 u České spořitelny
Celkem úvěry nesplacené

12 524 990 Kč
6 455 987,50 Kč
18 980 977,50 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: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/14
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí informace o činnosti orgánů města,
nezaměstnanosti, daňových příjmech, stavu účtů.
8. Diskuse
p. Říhová: „Chci se zeptat, co udělalo město pro občany Hluku v období koronaviru,
zda byl nějaký problém u občanů nad 65 let a zda se město zamýšlelo nad
odpuštěním některých nájmů.“
Ing. Křižan: „Průběžně se všechny informace ke koronaviru dávaly na internet. Na
dovoz jídla byl pouze jeden požadavek, takže z jídelny Hrabec dovezou oběd na úřad
a městská policie je denně odváží. Na radě města jsme se také zabývali
problematikou nájmů, nikdo z živnostníků se zatím nepřihlásil. Desinfekce se do
veřejných prostor distribuovala, ředitelé příspěvkových organizací si zatím řeší vše
samostatně. Až začnou chodit děti do školy zvýší se jim rozpočet. Včera volala paní
ředitelka z mateřské školy, že chce otevřít školku a chce provést dezinfekci. Ptal jsem
se profesionálů, jsou dvě varianty: suchá pára nebo ozon. Uvažujeme o zakoupení
ozonu, což by se dalo pořídit za cenu cca 20 tis. Kč.“
Mgr. Botek: „Chtěli jsme zajistit roušky pro občany, našili dobrovolníci a během týdne
se všichni zájemci o roušky uspokojili. Pomoc seniorům – s předsedkyní sociální
komise p. Šuránkovou jsme dle seznamu vytipovali občany, kteří nemají rodinu a
rozvezly se jim roušky.“
Ing. Křižan: „O počtu nakažených v Hluku nemám žádné informace. Prvním
nařízením bylo, že městská policie má hlídat občany, kteří jsou v karanténě, na
duhou stranu jsme neměli informace o nakažených.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí diskusi zastupitelů.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 9/2020/15
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí diskusi zastupitelů.
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9. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 13.05.2020
Zapsala: Dana Krhovská

Zápis ověřil:
p. Ing. Pavel Křápek:

dne 14.05.2020

p. Marie Plačková :

dne 14.05.2020

Ing. Martin Křižan, v. r.
starosta
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