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

Zápis č. 12
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hluk
konaného dne 09.12.2020
Přítomni: 20
Omluveni: 1
Zahájení:
17:00 hodin
Zapisovatelka: Dana Krhovská
Sčitatel hlasů: Lenka Angerová

1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu:
Ing. Křižan: „Navrhuji pana Ing. Štěpána Mitáčka a pana Zdeňka Mitáčka.“
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. Štěpána
Mitáčka a pana Zdeňka Mitáčka.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení: ZM 12/2020/01
Zastupitelstvo města Hluk určilo ověřovateli zápisu pana Ing. Štěpána Mitáčka
a pana Zdeňka Mitáčka.
b) schválení programu
Program zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce elektronické i pevné a zaslán
všem zastupitelům.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva města:
1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu
b) schválení programu
c) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne
16.09.2020
2. Prodej pozemků v k. ú. Hluk
a) p.č. 673/1 o výměře 77 m² a p.č. 674/2 o výměře 34 m² v ulici Družstevní
b) p.č. 654 o výměře 111 m² v ulici Družstevní
c) části pozemku p.č. 3315/21 o výměře 4 m2 v ulici Orelská
3. Směna pozemků p.č. 3818/25 o výměře 81 m² za pozemek p.č. 3818/48 o
výměře 47 m² ve vlastnictví města Hluk
4. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru
5. 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
6. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 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
7. Ukončení členství ve finančním výboru města
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
9. Návrh rozpočtu města Hluk na rok 2021
10. Informace o činnosti orgánů města a jiné
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11. Diskuse
12. Závěr
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/02
Zastupitelstvo města Hluk schválilo program 12. zasedání zastupitelstva
města.
c) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného
16.09.2020
Usnesení: ZM 10/2020/43
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí závěry ze zasedání kontrolního
výboru města a ukládá starostovi města doplnit dokumenty u veřejné zakázky
„Demolice krovu budovy na parc.č. 1095/1 v k. ú. Hluk“ (doplnit doklad o
uložení odpadu, opravit předávací protokol o převzetí a předání staveniště,
opravit zápisy ze stavebního deníku).
Ing. Křižan: „Není ještě doplněný doklad o uložení odpadu, opravený
předávací protokol o převzetí a předání staveniště, oprava zápisů ze
stavebního deníku z časových důvodů není též splněna. Úkol nadále trvá a
kontrola jeho splnění bude předložena na dalším zasedání zastupitelstva
města“.
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Jedná se o to, že není napsané kolik tun odpadu bylo
odvezeno. Firma měla předat vážní lístky, kolik odpadu skutečně odvezla,
přesné hlášení“.
Ing. Křižan: „Tady vidíte doklad o uložení odpadu.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Ano, není tam napsané kolik tun odpadu odvezli.“
Ing. Křižan: „Mají to uvedeno ve smlouvě.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Ano ve smlouvě mají napsané, že dodají vážní lístky.“
Ing. Dohnal: „Přece musí doložit, kolik toho odvezli, ve smlouvě je to je
uvedené.“
Ing. Křižan: „Dobře nechám zaznamenat do zápisu, že starosta zajistí
doložení vážních lístků, protokolu o převzetí a předání staveniště a opravu
zápisu ze stavebního deníku“.
Usnesení: ZM 11/2020/06
Zastupitelstvo města Hluk schválilo odkup pozemků p.č. 4609/47, 1641, 1642
a rodinného domu č.p. 1032 v ulici Závodní a vlastnického podílu 4/100
pozemku p.č. 1274/1 v ulici Zabartoníčí, v k. ú. Hluk od paní X.Y. za cenu
5 200 000 Kč. Úhrada bude provedena ve dvou splátkách (první při podpisu
smlouvy, druhá do konce I.Q.2021). Město Hluk se zavazuje k budoucímu
možnému ubytování paní X.Y. v Charitním domově Hluk nebo Domě s
chráněným bydlením Hluk.
Ing. Křižan: „Smlouva s paní X.Y. byla podepsána, nemovitost je zapsána
v katastru nemovitostí na LV města Hluk a byla uhrazena první splátka ve výši
2 600 000 Kč.“
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Usnesení: ZM 11/2020/07
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zařazení žádosti paní X.Y. na demolici s
následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p. č. 347 v ulici
Zahradní, 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.
Ing. Křižan: „Žadatelka zatím nepodala žádost o finanční příspěvek.“
Usnesení: ZM 11/2020/08
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zařazení žádosti pana X.Y. a paní X.Y. na
demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p. č.
950 v ulici Hlavní, 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.
Ing. Křižan: „Žadatelé zatím nepodali žádost o finanční příspěvek“.
Usnesení: ZM 11/2020/08
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zařazení žádosti pana X.Y. a paní X.Y. na
výstavbu nového rodinného domu na parcelách č. 2311/2, 2310/3, 2307/37,
2307/33, 2345/1, 2346/2, 2345/3, 2346/10, 2347/1, 2347/2 a 2348 v ulici
Antonínská, 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.
Ing. Křižan: „Žadatelé zatím nepodali žádost o finanční příspěvek“.
Usnesení: ZM 11/2020/10
Zastupitelstvo města Hluk odložilo projednání žádosti pana Ing. Jana Šimčíka
o ukončení členství ve finančním výboru města.
Ing. Křižan: „Tato žádost
zastupitelstva v bodu 7.“

bude

projednána

na

dnešním

zasedání

Ostatní usnesení Zastupitelstva města Hluk ze dne 16.09.2020 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 16.09.2020 a ukládá starostovi města
doložení vážních lístků, protokolu o převzetí a předání staveniště a opravu
zápisu ze stavebního deníku u veřejné zakázky „Demolice krovu budovy na
parc.č. 1095/1 v k. ú. Hluk“.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení: ZM 12/2020/03
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení a úkolů
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16.09.2020 a ukládá starostovi
města doložení vážních lístků, protokolu o převzetí a předání staveniště a
opravu zápisu ze stavebního deníku u veřejné zakázky „Demolice krovu
budovy na parc.č. 1095/1 v k. ú. Hluk“.
2. Prodej pozemků v k. ú. Hluk
a) p.č. 673/1 o výměře 77 m² a p.č. 674/2 o výměře 34 m² v ulici Družstevní
Manželé X.Y. si podali žádost o odkup zmíněných parcel na radu města
z toho důvodu, že jejich rodinný dům stojí z části na těchto parcelách, které
jsou v majetku města. Záměr na prodej pozemků byl vyhlášen 14.10.2020 a
manželé X.Y. se jako jediní přihlásili. Rada města doporučila zastupitelstvu
města prodej těchto parcel dle znaleckého posudku.
Podle územního plánu se jedná o oblast, která je zastavitelná, plocha BI.
Žádost i znalecký posudek mají všichni zastupitelé k dispozici v sekci pro
zastupitele. Cena pozemku dle znaleckého posudku p.č. 673/1 o výměře činí
40 170,90 Kč. Cena pozemku p.č. 674/2 o výměře 34 m2 činí 17 737,80 Kč. U
obou pozemků je cena za metr čtvereční 521,70 Kč.
Celkem oba pozemky mají hodnotu 57 910 Kč. Manželům X.Y. byla nabídnuta
možnost směny pozemků, preferují prodej.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje prodej pozemků p.č. 673/1 o výměře 77
m² a p.č. 674/2 o výměře 34 m² v ulici Družstevní v k.ú. Hluk manželům X.Y.
za cenu odhadní, poplatky hradí kupující.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení: ZM 12/2020/04
Zastupitelstvo města Hluk schválilo prodej pozemků p.č. 673/1 o výměře 77
m² a p.č. 674/2 o výměře 34 m² v ulici Družstevní v k.ú. Hluk manželům X.Y.
za cenu odhadní, poplatky hradí kupující.
b) p.č. 654 o výměře 111 m² v ulici Družstevní
Pan X.Y. si zažádal o prodej pozemku z toho důvodu, že zmíněný pozemek
se nachází na dvorku jeho rodinného domu a užívá tento pozemek už několik
let. Rada města schválila vyhlášení záměru na prodej pozemku na svém
zasedání 23.09.2020. Pan X.Y. se přihlásil jako jediný zájemce.
Žádost i znalecký posudek mají všichni zastupitelé k dispozici v sekci pro
zastupitele. Cena za pozemek dle znaleckého posudku činí 521,70 Kč/m2.
Ing. Křižan: „Při dnešní prohlídce jsem si uvědomil, že při prodeji této parcely
může nastat spor. Tento pozemek má úskok, nejsem si jistý, zda kopíruje
přesně zástavbu, vedle má pozemek sousední paní, mohlo by dojít k situaci,
že by musela bourat štít. Navrhuji tento bod odložit a zavolat geodety a
přesně zaměřit.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk odkládá projednání prodeje pozemku p.č. 654 o
výměře 111 m² v ulici Družstevní v k.ú. Hluk panu X.Y.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/05
Zastupitelstvo města Hluk odložilo projednání prodeje pozemku p.č. 654 o
výměře 111 m² v ulici Družstevní v k.ú. Hluk panu X.Y.
c) části pozemku p.č. 3315/21 o výměře 4 m2 v ulici Orelská
Pan X.Y. postavil v ulici Orelská nový rodinný dům. Při řešení kolaudace na
našem stavebním úřadě se zjistilo, že vstup do domu zasahuje na pozemek
města. Aby mohl být nový rodinný dům zkolaudován a zapsán do katastru
nemovitostí, je potřeba dořešit majetkoprávní vztahy. Pan X.Y. nechal
zpracovat geometrický plán a zažádal o odkup části pozemku o výměře 4 m².
Záměr na prodej pozemku byl schválen radou města dne 04.11.2020. Žádost,
geometrický plán novostavby i znalecký posudek jsou uloženy v sekci pro
zastupitele. Byla navržena i směna pozemků, ale pan X.Y. žádný pozemek
nemá.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Ing. Dohnal: „Měl to ve stavebním povolení?“
Ing. Křižan: „Neměl, stavební povolení bylo pouze na jeho pozemku. Založili
stavbu, pak chtěli výčnělek, který firma postavila a při kolaudaci se zjistilo, že
zasáhli do našeho pozemku.“
p. Šuránková: „On má svůj pozemek celý zastavěný, že si vymyslel
výčnělek?“
Ing. Křižan: „V průběhu stavby vymyslel výčnělek.“
p. Šuránková: „Mně se to nelíbí, je to precedens.“
Říhová Kateřina: „Myslím si, že by se pozemek měl prodat, pan X.Y. z toho
bude mít to, že na pozemku bude muset sekat trávu.“
p. Plačková: „Co bude následovat, když prodej neschválíme?“
Ing. Křižan: „Odstranění části stavby.“
Ing. Křápek: „Existuje nějaká pokuta za to, co stavitel udělal?“
Bc. Budka: “Stavebník se ničeho nedopustil, je to v půdorysech domu.“
Ing. Křižan: „V projektové dokumentaci je situace, kdy stavba nezasahuje do
našeho pozemku, je celá stavba na jeho pozemku.“
Bc. Budka: „Já mu dům zkolauduji, tam se neřeší majetkové věci.“
Ing. Křižan: „Vlastník bude mít problém, že mu katastr dům nezapíše, bude
mít problém s hypotékou.“
p. Plačková: „Zajímalo by mne, zda si pán uvědomil, co udělal?“
Ing. Křižan: „Myslím si, že jako majitel to nevěděl, stavbu provedla stavební
firma.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Majitel přece viděl projekt stavby. Věděl, kde mu
výčnělek zasahuje.“
p. Šuránková: „Město se přece vyjadřuje k plánům, byl v plánech výčnělek
zakreslený?“
Ing. Křižan: „V situačním výkresu výčnělek nebyl zakreslen a schematicky
byla stavba znázorněna jako obdélník. V řezu a detailech stavby výčnělek byl,
ale výkres nebyl situován do katastrální mapy. My se ze zákona vyjadřujeme
k situačním výkresům.“
Mgr. Braunerová: „Tak mu dejme vyšší cenu při prodeji, třeba dvojnásobek.“
Ing. Křižan: „Znalecký posudek mluví o ceně 3 598,80 Kč, po zaokrouhlení
3 600 Kč, cena za metr čtvereční 900 Kč. Žadatel si hradil znalecký posudek i
geometrický plán, zajistí si také vypracování smlouvy.
Mgr. Braunerová: „Navrhuji prodej pozemku za vyšší cenu, za 1 800 Kč/m2.“
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Mgr. Botek: „Já navrhuji prodej za cenu 900 Kč/m2.
Ing. Křižan: „Nejdříve budeme hlasovat dle návrhu z rady, tak jak to vyplývá
z jednacího řádu“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje prodej části pozemku p.č. 3315/21 o
výměře 4 m² v k.ú. Hluk (dle GP č. 1994-51/2019 se jedná o nově vzniklou
parcelu č. 1270/4) panu X.Y. za cenu odhadní, poplatky hradí kupující.
PRO: 8
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 11
Usnesení: ZM 12/2020/06
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení prodeje části
pozemku p.č. 3315/21 o výměře 4 m² v k.ú. Hluk (dle GP č. 1994-51/2019 se
jedná o nově vzniklou parcelu č. 1270/4) panu X.Y. za cenu odhadní, poplatky
hradí kupující.
Ing. Křižan: „Další hlasování bude podle návrhu paní Mgr. Braunerové – cena
1 800 Kč/m2.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje prodej části pozemku p.č. 3315/21 o
výměře 4 m² v k.ú. Hluk (dle GP č. 1994-51/2019 se jedná o nově vzniklou
parcelu č. 1270/4) panu X.Y. za cenu 1 800 Kč/m2, poplatky hradí kupující.
PRO: 9
PROTI: 5
ZDRŽEL SE: 6
Usnesení: ZM 12/2020/07
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení prodeje části
pozemku p.č. 3315/21 o výměře 4 m² v k.ú. Hluk (dle GP č. 1994-51/2019 se
jedná o nově vzniklou parcelu č. 1270/4) panu X.Y. za cenu 1 800 Kč/m2,
poplatky hradí kupující.
Ing. Křižan: „Teď budeme hlasovat o návrhu Mgr. Zdeňka Botka – cena 900
Kč/m2.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje prodej části pozemku p.č. 3315/21 o
výměře 4 m² v k.ú. Hluk (dle GP č. 1994-51/2019 se jedná o nově vzniklou
parcelu č. 1270/4) panu X.Y. za cenu odhadní 900 Kč/m2, poplatky hradí
kupující.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 12
Usnesení: ZM 12/2020/08
Zastupitelstvo města Hluk nepřijalo usnesení o schválení prodeje části
pozemku p.č. 3315/21 o výměře 4 m² v k.ú. Hluk (dle GP č. 1994-51/2019 se
jedná o nově vzniklou parcelu č. 1270/4) panu X.Y za cenu odhadní 900
Kč/m2, poplatky hradí kupující.
3. Směna pozemků p.č. 3818/25 o výměře 81 m² za pozemek p.č. 3818/48 o výměře
47 m² ve vlastnictví města Hluk
V září letošního roku zažádal pan X.Y. o směnu zmíněných pozemků. Potýká se
s problémy dopravní zátěže ke své stávající výrobní hale. Tuto situaci se rozhodl řešit
výstavbou nové haly pro výrobu v areálu družstva (na místě bývalých jatek). Pro
stavební řešení výstavby nové haly potřebuje pozemek města a souhlasí s navrženou
směnou. Zveřejnění záměru o směně pozemků bylo radou města schváleno na
jednání dne 14.10.2020
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
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Ing. Křižan: „Jedná se o žádost firmy MION KOVO, kdy nad sběrným dvorem vlastní
město dva pozemky, firma MION KOVO vlastní pozemky pod sběrným dvorem.
Chtějí směnu, nechtějí žádný doplatek, i když náš pozemek má rozlohu 47 m 2 a jejich
81 m2. Mé přání je postupně vykupovat cestu a mít prostor, který bude sloužit jako
deponie.
Ing. Dohnal: „Když jsme kupovali pozemek od pana X.Y., říkalo se, že strategicky
budeme potřebovat v budoucnu pozemky a teď se jednoho pozemku zbavujeme. A
tím se vlastně i odůvodňovala vyšší cena odkupu od pana X.Y.“
Ing. Křižan: „Tento pozemek je jediný, který směňujeme, druhý si necháváme na
směnu s Dolňáckem.“
p. Straňák: „My jsme mu ještě pozemek neprodali a už je tam navezená zemina.“
Ing. Křižan: „To je věcí stavebního úřadu, ne města.“
p. Šuránková: „Když firmě pozemek prodáme, budeme mít přístup na pozemek, který
jsme koupili od pana Mitáčka?“
Ing. Křižan: „Budeme muset jezdit ze sběrného dvora.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje směnu pozemků p.č. 3818/25 o výměře 81 m² ve
vlastnictví MION KOVO s.r.o., Za Mlýnem 1578, 687 25 Hluk za pozemek p.č.
3818/48 o výměře 47 m² ve vlastnictví města Hluk, Hřbitovní 140, Hluk, bez doplatku.
Poplatky hradí účastníci rovným dílem.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 5
Usnesení: ZM 12/2020/09
Zastupitelstvo města Hluk schválilo směnu pozemků p.č. 3818/25 o výměře 81 m² ve
vlastnictví MION KOVO s.r.o., Za Mlýnem 1578, 687 25 Hluk za pozemek p.č.
3818/48 o výměře 47 m² ve vlastnictví města Hluk, Hřbitovní 140, Hluk, bez doplatku.
Poplatky hradí účastníci rovným dílem.
4. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 07.12.2020
Ing. Petr Hájek: předseda finančního výboru:
AD 1) Čerpání rozpočtu do 10/2020
Finanční výbor se seznámil s materiálem „Čerpání rozpočtu do 10/2020“, nemá
připomínek a vzal jej 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 čerpání rozpočtu města Hluk do 10/2020.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/10
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí čerpání rozpočtu města Hluk do 10/2020.
AD 2) Návrh rozpočtu na rok 2021
Finanční výbor prostudoval materiál „Návrh rozpočtu na rok 2021“, nemá k dílčím
položkám připomínek a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
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 projednání návrhu rozpočtu
na rok 2021 finančním výborem.“
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

-
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Usnesení: ZM 12/2020/11
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí informace o projednání návrhu rozpočtu
na rok 2021 finančním výborem.“

AD 3) Rozpočtové opatření č. 5
Příjmy - rozpočet upravený
1031
2212
3113
2143
3319
3429
3632
3723
4359
5311
6171
6310
4111
4122
1112
1113
1121
1334
1341
1385

Pěstební činnost
Komunikace – silnice
Základní škola
Inf. centrum
Klub kultury
Zájmová činnost a rekreace
Pohřebnictví
Sběr a svoz ostatních odpadů
Ostatní soc. služby
Bezpečnost a veřejný pořádek
Místní správa
Úroky – dividendy
Dotace – sčítání domů a bytů
Dotace KÚ ZK – PO Sport Hluk
DPFO OSVČ
DPFO vybíraná srážkou
DPPO
Odvody za odnětí půdy ZPF
Poplatek ze psů
Dílčí daň z technických her

83.697.400,-+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

18.000,-7.000,-36.000,-20.000,-50.000,-89.000,-5.000,-120.000,-6.000,-49.000,-6.000,-38.000,-9.100,-26.000,-100.000,-200.000,-700.000,-10.000,-8.000,-400.000,-= 83.004.500,--

Financování – rozpočet upravený
Výdaje – rozpočet upravený
3412
3421
3314
3613
3723
5311
6171
6149
6409
4354
2212

Sportovní zařízení – neinv.přísp. + dotace
Volný čas dětí a mládeže – neinv.přísp.
Knihovna
Nebytové prostory
Sběr a svoz ostatních odpadů
Městská policie
Místní správa
Ostatní všeobecní vnitřní správa
Ostatní příspěvky, Mikroregion
Chráněné bydlení
Komunikace – silnice

12.553.300,-96.250.700,-+
306.000,-+
25.000,-+
26.000,-+ 1.000.000,-+
100.000,-+
160.000,-+
100.000,-+
9.100,-+
240.000,-- 1.659.000,-- 1.000.000,-= 95.557.800,--
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Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2020
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
4.964.000,00 Kč rozpuštěno v rámci III. RO r. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------Zaokr. 2.109.000,00 Kč zůstatek volných finančních prostředků
+
769.000,00 Kč vráceno do rezervy v rámci IV. RO
---------------------------------------------------------------------------------------2.878.000,00 Kč

Výše uvedené rozpočtové opatření řeší v příjmové části převážně úpravu daňových
příjmů a úpravy plnění na jednotlivých oddílech.
Výdajová část upravuje navýšení neinvestičního příspěvku PO Sport Hluk o 280 tis. a
převod dotace od krajského úřadu na „Letní Bobík Cup 2020“ 26 tis. Kč, dále
navýšení neinvestičního příspěvku u DDM na pořízení krojů pro dětský folklorní
soubor Hluboček, z důvodu vrácení částky z uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro
tento soubor. Další větší změna je u doplatku za nové dětské zdravotní středisko
v budově bývalého OKP 1 mil. Kč, navýšení prostředků u sběrného dvora za výkup
pozemků (již bylo schváleno) a uložení suti 100 tis. Kč. U městského úřadu je
navýšení o 100 tis. na nového investičního referenta. V důsledku změny sídla
městské policie a pořízení nutného dovybavení, změny platových tříd u strážníků dle
novely zákona je navýšení o 160 tis. Kč, dále vyplacení příspěvků stavebníkům 240
tis. Kč - manželé X.Y. a pan X.Y.
K rozpočtovému opatření V. na rok 2020 nemá finanční výbor připomínek a
doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje V. Rozpočtové opatření roku 2020:
Příjmy - rozpočet upravený
1031
2212
3113
2143
3319
3429
3632

Pěstební činnost
Komunikace – silnice
Základní škola
Inf. centrum
Klub kultury
Zájmová činnost a rekreace
Pohřebnictví

83.697.400,-+
+
+
+
+

18.000,-7.000,-36.000,-20.000,-50.000,-89.000,-5.000,--

- 10 3723
4359
5311
6171
6310
4111
4122
1112
1113
1121
1334
1341
1385

Sběr a svoz ostatních odpadů
Ostatní soc. služby
Bezpečnost a veřejný pořádek
Místní správa
Úroky – dividendy
Dotace – sčítání domů a bytů
Dotace KÚ ZK – PO Sport Hluk
DPFO OSVČ
DPFO vybíraná srážkou
DPPO
Odvody za odnětí půdy ZPF
Poplatek ze psů
Dílčí daň z technických her

+
+
+
+
+
+
+
+
-

120.000,-6.000,-49.000,-6.000,-38.000,-9.100,-26.000,-100.000,-200.000,-700.000,-10.000,-8.000,-400.000,-= 83.004.500,--

Financování – rozpočet upravený
Výdaje – rozpočet upravený
3412
3421
3314
3613
3723
5311
6171
6149
6409
4354
2212

Sportovní zařízení – neinv.přísp. + dotace
Volný čas dětí a mládeže – neinv.přísp.
Knihovna
Nebytové prostory
Sběr a svoz ostatních odpadů
Městská policie
Místní správa
Ostatní všeobecní vnitřní správa
Ostatní příspěvky, Mikroregion
Chráněné bydlení
Komunikace – silnice

12.553.300,-96.250.700,-+
306.000,-+
25.000,-+
26.000,-+ 1.000.000,-+
100.000,-+
160.000,-+
100.000,-+
9.100,-+
240.000,-- 1.659.000,-- 1.000.000,-= 95.557.800,--

PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení: ZM 12/2020/12
Zastupitelstvo města Hluk schválilo V. Rozpočtové opatření roku 2020:
Příjmy - rozpočet upravený
1031
2212
3113
2143
3319
3429
3632
3723
4359
5311
6171
6310

Pěstební činnost
Komunikace – silnice
Základní škola
Inf. centrum
Klub kultury
Zájmová činnost a rekreace
Pohřebnictví
Sběr a svoz ostatních odpadů
Ostatní soc. služby
Bezpečnost a veřejný pořádek
Místní správa
Úroky – dividendy

83.697.400,-+
+
+
+
+
+
+
+
+

18.000,-7.000,-36.000,-20.000,-50.000,-89.000,-5.000,-120.000,-6.000,-49.000,-6.000,-38.000,--

- 11 4111
4122
1112
1113
1121
1334
1341
1385

Dotace – sčítání domů a bytů
Dotace KÚ ZK – PO Sport Hluk
DPFO OSVČ
DPFO vybíraná srážkou
DPPO
Odvody za odnětí půdy ZPF
Poplatek ze psů
Dílčí daň z technických her

+
+
+
+
-

9.100,-26.000,-100.000,-200.000,-700.000,-10.000,-8.000,-400.000,-= 83.004.500,--

Financování – rozpočet upravený
Výdaje – rozpočet upravený
3412
3421
3314
3613
3723
5311
6171
6149
6409
4354
2212

Sportovní zařízení – neinv.přísp. + dotace
Volný čas dětí a mládeže – neinv.přísp.
Knihovna
Nebytové prostory
Sběr a svoz ostatních odpadů
Městská policie
Místní správa
Ostatní všeobecní vnitřní správa
Ostatní příspěvky, Mikroregion
Chráněné bydlení
Komunikace – silnice

12.553.300,-96.250.700,-+
306.000,-+
25.000,-+
26.000,-+ 1.000.000,-+
100.000,-+
160.000,-+
100.000,-+
9.100,-+
240.000,-- 1.659.000,-- 1.000.000,-= 95.557.800,--

AD 4) Obecně závazná vyhláška 1/2020
Ing. Petr Hájek: „Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu ke schválení „Obecně
závaznou vyhlášku 1/2020. Doporučuji vzít na vědomí, protože je to samostatný bod
jednání zastupitelstva.“
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 projednání Obecně závazné
vyhlášky města Hluk č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů finančním výborem.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/13
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí informace o projednání Obecně závazné
vyhlášky města Hluk č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů finančním výborem.
AD 5) Kontrola pokladny
Byla provedena kontrola pokladny a členové finančního výboru konstatují, že fyzický
stav souhlasí s účetním. Rovněž kontrola pokladních dokladů vykazuje jejich vedení
v intencích zákona.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí kontrolu pokladny městského úřadu.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/14
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí kontrolu pokladny městského úřadu.
5. 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
a) Žádost paní X.Y. na demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu na
pozemku p.č. 342 v ulici Hlavní
Žádost výše jmenované žadatelky byla řádně projednána na zasedání stavební
komise dne 02.11.2020. Stavební komise doporučila zařazení žádosti paní X.Y.
na demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p.č. 342
v ulici Hlavní, 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.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje zařazení žádosti paní X.Y. na demolici s
následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p. č. 342 v k.ú. Hluk
v ulici Hlavní 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: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/15
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zařazení žádosti paní X.Y. na demolici s
následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p. č. 342 v k.ú. Hluk
v ulici Hlavní 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.
b) Žádost pana X.Y. a paní X.Y. na demolici s následnou výstavbou nového
rodinného domu na pozemcích p.č. 634 a 638 v ulici Družstevní
Žádost výše jmenovaných žadatelů byla řádně projednána na zasedání stavební
komise dne 02.11.2020. Stavební komise doporučila zařazení žádosti manželů
X.Y. na demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemcích
p.č. 634 a 638 v ulici Družstevní, 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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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. a paní X.Y. na
demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p. č. 638 a
634 v k.ú. Hluk v ulici Družstevní I 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: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/16
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zařazení žádosti pana X.Y. a paní X.Y. na
demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu na pozemku p. č. 638 a
634 v k.ú. Hluk v ulici Družstevní I 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.
6. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 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
a) Žádost pana X.Y. a paní X.Y. na rekonstrukci rodinného domu č.p. 788 v ulici
Prostřední, Hluk na pozemku p.č. 2570
Žádost výše jmenovaných žadatelů pana X.Y. a paní X.Y. na rekonstrukci
rodinného domu č.p. 788 v ulici Prostřední, Hluk na pozemku p.č. 2570 byla
řádně projednána na zasedání stavební komise dne 02.11.2020. Stavební komise
provedla obhlídku a doporučila schválit vyplacení finančního příspěvku dle
Směrnice č. 1/2020 k příspěvku na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou
nového rodinného domu či výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném
území.
Ing. Křižan: „Jedná se o rekonstrukci rodinného domu, tedy o vyplacení částky
140 tis. Kč.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 140
000 Kč panu X.Y. a paní X.Y. na rekonstrukci rodinného domu č.p. 788 v ulici
Prostřední, Hluk, dle Směrnice č. 1/2020 k příspěvku na rekonstrukci, demolici s
následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového rodinného
domu v již zasíťovaném území.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/17
Zastupitelstvo města Hluk schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 140
000 Kč panu X.Y. a paní X.Y. na rekonstrukci rodinného domu č.p. 788 v ulici
Prostřední, Hluk, dle Směrnice č. 1/2020 k příspěvku na rekonstrukci, demolici s
následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového rodinného
domu v již zasíťovaném území.
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b) Žádost pana X.Y. a paní X.Y. na demolici s následnou výstavbou nového
rodinného domu na pozemku p.č. 579 v ulici Hlavní, Hluk
Žádost manželů X.Y. je 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 oprávněná, neboť došlo k demolici a
následné výstavbě nového domu. Stavební komise tuto žádost neprojednávala.
Ing. Křižan: „Jedná se o dům, který byl zbourán a postaven nový. Jde o demolici
s následnou výstavbou nového rodinného domu, tedy o vyplacení částky 230 tis.
Kč.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
230 000 Kč panu X.Y. a paní X.Y. na demolici s následnou výstavbou nového
rodinného domu č.p. 1610 v ulici Hlavní, Hluk, dle Směrnice č. 1/2020 k příspěvku
na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či
výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/18
Zastupitelstvo města Hluk schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši
230 000 Kč panu X.Y. a paní X.Y. na demolici s následnou výstavbou nového
rodinného domu č.p. 1610 v ulici Hlavní, Hluk, dle Směrnice č. 1/2020 k příspěvku
na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či
výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území.
7. Ukončení členství ve finančním výboru města
Dne 13.07.2020 doručil na podatelnu městského úřadu pan Ing. Jan Šimčík písemné
sdělení, že ukončuje své členství ve finančním výboru. Jelikož dle zákona o obcích
musí být počet členů lichý, je nutné, aby zastupitelstvo zvolilo nového člena nebo byl
některý ze stávajících členů odvolán. Pan Ing. Šimčík byl zástupcem strany ODS,
tudíž byla tato strana oslovena. Zástupce ODS pan Ing. Martin Polách oznámil na
jednání rady města dne 25.11.2020, že navrhují pana Pavla Habartu.
Tento bod jsme na posledním zastupitelstvu odložili.
Nejdříve je potřeba odvolat pana Ing. Jana Šimčíka z funkce člena finančního výboru
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk odvolává v souladu s § 84 odstavec 2 l) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích z funkce člena finančního výboru města pana Ing. Jana
Šimčíka (na vlastní žádost).
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/19
Zastupitelstvo města Hluk odvolalo v souladu s § 84 odstavec 2 l) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích z funkce člena finančního výboru města pana Ing. Jana
Šimčíka (na vlastní žádost).
Návrh na volbu nového člena finančního výboru – pana Pavla Habarty.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk volí v souladu s § 84 odstavec 2 l) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích člena finančního výboru města pana Pavla Habartu.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení: ZM 12/2020/20
Zastupitelstvo města Hluk zvolilo v souladu s § 84 odstavec 2 l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích člena finančního výboru města pana Pavla Habartu.
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Každoročně město Hluk schvaluje novou Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. V letošním roce opět řešíme nové znění
vyhlášky. Změna je pouze u čl. 4, odst. 2 u výpočtu skutečných nákladů a počtu
přihlášených osob, které musíme aktualizovat novým přepočtem. Druhá změna je u
čl. 6, odst. 3, Úleva se poskytuje: kdy z textu bylo odstraněno slovo …k pobytu.
Na základě vyjádření Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly nebyl předmětný návrh obecně závazné vyhlášky shledán v rozporu se
zákonem.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Dohnal: „Pokud vkládáme do vyhlášky informaci, že v roce 2019 byly takové
náklady, takže každý rok budeme schvalovat novou vyhlášku s tím, že tam budou
skutečné náklady za příslušný rok uvedeny?“
Ing. Křižan: „V příštím roce to bude úplně jinak, řekne nám to nový zákon. Od roku
2022 budou výrazné změny a zdražení.“
Ing. Dohnal: „Proč tam tato informace je?“
p. Angerová: „Přepočítává se poplatek, musí tam tato informace být.“
Ing. Křižan: „V přepočtu na osobu činí náklady na odpad 637 Kč, my požadujeme za
osobu 400 Kč /sazba poplatku na základě skutečných nákladů/ + 150 Kč částka za
kalendářní rok, zbývající částku město doplácí. Tato informace je tam uvedena každý
rok.“
Ing. Dohnal. „Proč nemůžeme vybírat vyšší částku, když jsou náklady na odpad
vyšší?“
p. Angerová: „Musela by se schválit vyšší částka.“
Ing. Křižan: „Tady je to o výpočtu na hlavu, pokud by byla částka nižší, nemohlo by
se vybírat 550 Kč.
p. Plačková: „Před časem se sepisovalo kdo má jakou popelnici, popeláři snímají
štítky, je za ty dva roky už nějaký výstup?“
Mgr. Botek: „Štítkový systém dává informaci o tom, kolik popelnic bylo svezeno a jaké
množství. Neřeší třídění ani motivaci. Štítkový systém vznikl proto, že si starostové
stěžovali, že je svozové firmy okrádají a fakturují více, než bylo svezeno. Nový zákon
o odpadech bude drasticky zvyšovat poplatek za skládkování. Chtěl byl
spolupracovat s poradenskou firmou jak nastavit systém, vzhledem k zákonu o
odpadech. Pokud bychom nic neudělali, tak v průběhu let by poplatky pro občany
zaznamenaly enormní nárust.“
Ing. Křižan: „Já už bych zdražoval v loňském roce i letos, abychom se dostali na
částku 1 000 Kč, bude to pro všechny velký a drastický skok. Návrh z rady je 550 Kč.
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Hluk není na tom dobře, že skládkuje, i když třídíme papír a plasty, nemáme dobré
procentuální třídění. Obce, které budou dobře třídit, mohou mít malý poplatek za
skládku. Hluk, který třídí špatně, bude mít poplatek za skládku maximální.“
p. Plačková: „Lidem chybí motivace.“
p. Šuránková: „Souhlasím s paní Plačkovou, vy strašíte, že se o hodně zdraží
poplatek za odpad. Jak k tomu přijdou lidé, kteří poctivě třídí a budou platit stejnou
částku, jak ti lidé, co hází všechno do popelnice.“
Mgr. Botek: „Ano, je to úkol na tento rok, že chci zavézt motivační systém.“
Ing. Hájek: „Je možné to dotovat, dle nového zákona?“
Mgr. Botek: „Zákon byl teprve podepsán, zatím k tomu není podrobný výklad.“
Ing. Křižan: „Určitě tam bude možnost dotování obce. Záleží, jak budeme třídit.“
Občan X.Y.: „Každý dům má jinou hmotnost popelnice, někdo naplní 30%, jiné domy
mají i 3 popelnice celé naplněné. Proč mám platit stejně, když poctivě třídíme.“
Mgr. Botek: „Toto by měl zvýhodňovat nový motivační systém.“
Ing. Dohnal: „Bude se muset počítat reálné vyvezení popelnic v každém domě.“
Občan X.Y.: „Nebylo by možné dotovat osoby nad 65 let?“
Mgr. Botek: „Beru to na vědomí, budu se snažit to tam zakomponovat.“
p. Šuránková: „Proč se zapisují jména, když vyvážím na sběrný dvůr odpad?“
Mgr. Botek: „Hlavně kvůli tomu, abychom měli přehled o tom, kdo odpad vyváží, zda
to nejsou lidé z jiných obcí.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hluk č.
1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/21
Zastupitelstvo města Hluk schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Hluk č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
9. Návrh rozpočtu města Hluk na rok 2021
Návrh rozpočtu je již zveřejněný na úřední desce města dle zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 3
uvedeného zákona. Návrh je v třístránkovém provedení, podrobný výklad slouží
pouze pro informaci jakým způsobem je financování města zajištěno a naplánováno.
Při sestavování rozpočtu jsme plánovali s výpadkem daňových příjmů ve výši 19 % cca 11,6 mil. Kč, jelikož jsme vycházeli z daňových příjmů roku 2019, které skutečně
činily bez daně z nemovitosti 62.063.048,00 Kč.
Tento nastávající propad je způsoben zrušením super hrubé mzdy a navýšením
daňového paušálu na poplatníka, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR. Celostátní dopad, který se dle predikce Ministerstva financí odhaduje
na cca 130 miliard Kč se samozřejmě negativně projeví v rámci přerozdělování
sdílených daní mezi obcemi a kraji. Co se týká letošních daňových příjmů do konce
listopadu, vychází tato ztráta v porovnání s rokem 2019 na 3.703.107,66 Kč, což
ještě není žádná katastrofa, jelikož do rozpočtu města byl zaslán prostřednictvím
Ministerstva financí ČR kompenzační bonus, který činil na jednoho obyvatele
1.250,00 Kč. Celkově zaslaná finanční výše na účet města byla 5.465.000,00 Kč.
Dalším významným poklesem v příjmech je daň z hazardních her a dílčí daň
z technických her, která se v rámci zákona č. 187/2016 Sb. o dani z hazardních her
přerozděluje podílem pro obce ve výši 30 a 65 %. V našem rozpočtu pro rok 2020, ve
srovnání s rokem 2019, tento výpadek až doposud činil pokles o cca 2,4 mil. Kč.
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Návrh rozpočtu 2021 reaguje na výše uvedené změny a do příjmové části rozpočtu
jsme tento očekávaný dopad zapracovali. Vzali jsme skutečně nejhorší pesimistickou
variantu v příjmové části rozpočtu, která navazuje na tyto schválené daňové změny.
Od toho všeho se odvíjí i plánované výdaje v návrhu rozpočtu, jelikož na prvním
místě bylo pokrytí všech nutných mandatorních výdajů. Abychom návrh rozpočtu
bezpečně stabilizovali, museli jsme vyškrtnout akce za 17,5 mil. Kč, které budou
v průběhu roku do rozpočtu zavedeny dle schválené priority zastupitelů města a to
v rámci rozpočtových opatření a za předpokladu, že daňové příjmy budou lepší.
Hlavní investiční akce spočívají převážně v dokončení započatých akcí z roku 2020.
Mezi nejhlavnější patří dokončení modernizace ČOV v souvislosti s projektovou
dokumentací a výběrovým řízením ve výši 600 tis. Kč, dále dofinancování márnice ve
výši 1 mil. Kč, doplatek výkupu rodinného domu včetně přilehlých pozemků od paní
X.Y. ve výši 2,6 mil. Kč. Největší investiční akcí pro nastávající rozpočet bude
rekonstrukce budovy tvrze ve výši 11,5 mil. Kč, jelikož jsme obdrželi dotaci ve výši 5
mil. Kč z MŽP ČR na projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností tvrze Hluk“.
Dále jsou do rozpočtu zařazeny projektová dokumentace komunikace Hlavní - 200
tis. Kč, Bezbariérové chodníky III. etapa – 100 tis. Kč, projektová dokumentace ulice
Ostrožská - 200 tis. Kč, cyklostezka Hluk - Kunovice - 200 tis. Kč, projektová
dokumentace ulice Družstevní, ulice Za Mlýnem a parkoviště Závodní, vše na
dopravní značení, projektová dokumentace na elektroinstalaci celé Mateřské školy
Hluk ve výši 200 tis. Kč, v Základní škole Hluk projektová dokumentace na kotelnu +
ostatní - 500 tis. Kč, v areálu sportovní haly je plánovaná projektová dokumentace na
dešťovou kanalizaci nebo odvodnění sportovního areálu ve výši 200 tis. Kč. Částka
ve výši 2,25 mil Kč je určena na vybudování veřejného osvětlení včetně položení
datových kabelů v ulici Družstevní a v ulici Novoveské je částka ve výši 750 tis. Kč
naplánována na stejnou akci. Na sběrný dvůr plánujeme zakoupit váhy ve výši 400
tis. Kč, pro městskou policii kamerový systém za 350 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že rozpočet je navržený jako schodkový, dofinancovali jsme tuto
vzniklou nerovnost zapojením přebytku hospodaření z letošního roku ve výši 9,35 mil.
Kč. Očekáváme samozřejmě vyšší přebytek, ze kterého bude vyčleněna rovněž
plánovaná rezerva jako v letošním roce.
Při vyúčtování podzimních voleb zůstala nevyčerpaná dotace, kterou budeme muset
poukázat na účet Zlínského kraje do konce 15. února 2021. Ve výdajové části
rozpočtu není tato vratka započtena, jedná se o částku do 29 tis. Kč, v navrženém
usnesení zastupitelstva je uvedena.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje zveřejněný rozpočet města Hluk na rok 2021,
včetně doplnění ve výdajové části § 6402 o 29.000,00 Kč a současně snížení výdajů
u § 6399 o stejnou částku.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/22
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zveřejněný rozpočet města Hluk na rok 2021,
včetně doplnění ve výdajové části § 6402 o 29.000,00 Kč a současně snížení výdajů
u § 6399 o stejnou částku.
10. Informace o činnosti orgánů města a jiné
 Kulturní akce na nejbližší období – Mgr. Botek: „Vzhledem ke covidové situaci se
musely zrušit všechny akce, které se týkaly adventu. První akce, která se uskuteční
9. ledna je tříkrálová sbírka. Další akce – jako jsou plesy, Sportovec města, nevíme,
jestli vůbec proběhnou.
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 Vodovod Husí Hora - Mgr. Botek: „Vodovod je z větší poloviny uskutečněn. Kolem
dílny p. X.Y. je propoj udělaný, u firmy Perfect se zjistilo, že poloha inženýrských sítí
neodpovídala skutečnosti, proto se musela udělat změna projektové dokumentace a
zajistit stanoviska dotčených orgánů, akce se dodělá na jaře.“
Ing. Křižan: „ I když počasí stále přeje, na vodovodu se mohlo pracovat, ale Slovácké
vodárny a kanalizace neudělají žádnou přípojku ani propoj, protože se obávají, že
v tomto období dojdou mrazy. Koncem listopadu jim končí činnost na vodovodech dle
interních předpisů.“
 Rekonstrukce márnice – Ing. Křižan: „Hrubá stavba je hotová, intenzivně se pracuje
uvnitř.“
 Nová ordinace dětské lékařky – Ing. Křižan: „Smlouva byla podepsaná v listopadu,
část prací provedlo místní hospodářství. Jednalo se o úpravu horních prostor pro šicí
dílnu, kterou jsme přesunuli z přízemí. Dole nachystali všechny přípravné akce a
demoliční práce. Aktuálně na nové ordinaci pracuje firma HOKR. V listopadu jsme
obdrželi vyjádření od hygieny a hasičů. Teprve poté bylo možné objednat některé
díly, abychom mohli splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení. Každý díl má
dobu objednání 6-8 týdnů, proto nejsme schopni tuto stavbu do 18. prosince
dokončit. MUDr. Ptoszková je s tím srozuměna, zatím ordinuje ve středisku
diabetologie. Během měsíce února by mohlo být vše hotové. Dnes jsme podali
žádost o změnu užívání stavby na stavebním úřadě. Náš předpoklad byl, že
rekonstrukce ordinace bude stát 1,5 – 2 mil. Kč, po rozpočtu od projektanta se částka
vyšplhala až na 4 mil. Kč, dnes to jsou 3, 5 mil. Kč. Proto se dělaly i změny v rozpočtu
a část bude vyplacena až v příštím roce.“
 Rekonstrukce tvrze – Ing. Křižan: „Rekonstrukce tvrze je ve dvou projektech, první
projekt je hotový, stavebně povolený a řeší žádost o dotaci, kterou nám přiznali
v polovině října z Operačního programu ŽP 11531 v hodnotě 11,1 mil. Kč, dotace 5
mil. Kč, uznatelné náklady 10 mil. Kč, 1 mil. Kč neuznatelné náklady. Tento projekt
řeší výměnu všech výplní – oken, dveří, zateplení půdy, vyčištění od holubího trusu,
izolaci půdy, výměnu zdroje tepla. Další část, kterou projektujeme od začátku roku je
celková rekonstrukce tvrze – vybudování schodiště do suterénu, do kotelny, na půdu,
instalace výtahu, rekonstrukce toalet, velkého a malého sálu, kuchyně, nádvoří,
rekonstrukce kanalizace, rozvodů topení, elektro požární zabezpečení. Je to projekt,
na který nemáme dnes ještě rozpočet, ale podle odhadu je to částka kolem 25-30 mil.
Kč, s projektem dotace je to celkem 40 mil. Kč. Z hlediska dotace jsme povinni do 8.
března 2021 předložit kompletní výběrové řízení, podepsanou smlouvu,
harmonogram a předání staveniště. Samotná realizace proběhne v září 2021. Půlrok
bude ještě sloužit firmě na výrobu dřevěných výplní tak, jak požaduje památkový
úřad.“
 Projekt kanalizace a ČOV – Ing. Křižan: „Před 14 dny jsme obdrželi stavební povolení
na Modernizaci a intenzifikaci ČOV, současně jsme dostali oznámení o stavebním
povolení stokové sítě, Projekt pro ČOV je hotový i realizačně tak, abychom mohli
soutěžit. Projektová dokumentace pro kanalizaci bude hotová v dubnu a poté
můžeme začít s výběrovým řízením a čekat, zda nám Ministerstvo zemědělství dotaci
poskytne. Pokud bychom dotaci nezískali v příštím ani dalším roce musíme se
rozhodnout hlavně u kanalizace v ulici Hlavní. Kraj má v plánu opravu silnice Hlavní,
proto musíme kanalizaci udělat. Pokud dotaci obdržíme, tak se bude současně dělat
ČOV i kanalizace, předpoklad je 50% dotace, 10% krajská dotace a na dofinancování
si musíme peníze půjčit.“
 Příspěvek pro stavebníky na rekonstrukci, demolici, stavbu nového RD – Ing. Křižan:
„V letošním roce jsme pozdrželi vyplácení příspěvků. Martin Dostal nám vypracoval
tabulku, kde jsou informace, že bylo 31 domů zrekonstruovaných, 19 zdemolovaných
a postavených nových a 7 postavených nových. Celkově bylo i s dnešními
schválenými dotacemi již od roku 2013 vyplaceno 8 028 000 Kč. V tabulce
porovnáváme částky s našimi sdílenými daněmi bez daně z nemovitosti
procentuálně, kolik jsme každý rok stavebníkům věnovali.“
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Pokud bych já doporučoval co dál se směrnicí, tak by to mělo být s odkazem na
sdílené daně. Pokud koeficient daně pro stavebníky, kteří si každý rok požádají bude
1,7 % ze sdílených daní, znamená to, že příští rok budeme sbírat požadavky o dotaci
a na únorovém zasedání zastupitelstva 2022 vypočítat číslo ze sdílených daní a
poměrově dotaci krátit podle počtu žadatelů. Pokud bude žadatelů méně, převést
zbytek financí do rozpočtu.“
COVID-19 – Ing. Křižan: „Sledujeme čísla COVIDU v naší obci. Na internetu existují
grafy, my si skládáme náš graf, kde je aktuální počet nakažených. Kritické období byl
konec října a začátek listopadu, kdy byl největší počet nakažených v Hluku 130
osob.“
Řád veřejného pohřebiště – Ing. Křižan: „Rada města schválila Řád veřejného
pohřebiště platný od 1.11., ve starém řádu byla doba tlení 10 let, v novém je doba
tlení 17 let. Pohřbívat do stejného místa se může až po 17 letech.“
Nové sídlo městské policie – Ing. Křižan: „Městská policie má nové sídlo po bývalé
Komerční bance na náměstí, důvodem je uvolnění prostoru na úřadě pro eventuální
další dva vedoucí odboru, a to investic a ekonomicko - správní.“
WIFI4EU – Ing. Křižan: „Obdrželi jsme dotaci 15 000 EURO, za těchto 500 tis. Kč
jsme v listopadu vybudovali bezplatné WIFI na území města Hluk – na náměstí, před
tvrzí, u sportovní haly, na hřišti, na městském úřadě.“
Strategický rozvojový plán města Hluk – Ing. Křižan: „Můj plán je nestavět žádné
nové budovy, ale opravit ty co máme. Prodat všechny rodinné domy města, kde
máme nájemníky ať se o ně nemusíme starat, protože jsou takřka před zřícením.
Novou budovu na Penkově statku nestavit, všechny budovy, které vlastníme, opravit.
Ve školce chybí 2 třídy, tělocvična, na nové škole opravit kotelnu a udělat prostor na
venkovním hřišti. Obecní restauraci zrekonstruovat, dole udělat knihovnu, ICM,
veřejné toalety, seniorské centrum, v suterénu sklady. V horním patře vybudovat
prostory pro ZUŠ, sál. Osadit budovu výtahem. Vedlejší květinovku zbourat a udělat
parkoviště. U Penkova statku zachránit pouze západní křídlo, kde by se přemístil
stavební úřad, pošta, místní hospodářství, městská policie. Starou školu zbourat
nebo opravit tak, že by vyhovovala potřebám městského úřadu se zázemím pro
volby, pro kulturní akce konané před tvrzí. Centrum všech akcí by byl u tvrze.
Uvolněné kino by sloužilo jako spolková budova. Všechny kulturní spolky by
fungovaly na kině.“

 Nezaměstnanost k 30.11.2020

Obec, okres, kraj
Hluk

Počet uchazečů

nezaměstnanost v %

76

2,57

1 851

2,91

ORP Uherský Brod

897

2,38

okres Uh. Hradiště

2 769

2,76

Zlínský kraj

11 731

2,92

274 526

3,75

ORP Uh. Hradiště

ČR

-
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 Daňové příjmy
skutečnost 1- 9.12.2019
62 348 079, 76 Kč

skutečnost 1-9.12.2020
58 657 609,29 Kč

srovnání skutečnosti roku
2020 s rokem 2019
-

3 690 470,47 Kč

 Stavy účtů k 09.12.2020
Běžný účet u KB
20 277 618 Kč
Běžný účet Česká spořitelna- nájmy DCHB
456 814 Kč
Inkasní účet Česká spořitelna
1 962 Kč
Účet ČNB
7 240 000 Kč
Účet ČNB Bezbariérové chodníky
532 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------Celkem účty
27 976 926 Kč
Úvěry u České spořitelny k 09.12.2020
Úvěr č. 1 u České spořitelny
Úvěr č. 2 u České spořitelny
Celkem úvěry nesplacené

10 483 318 Kč
4 939 321,50 Kč
15 422 639,50 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: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/23
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí informace o činnosti orgánů města,
nezaměstnanosti, daňových příjmech, stavu účtů.
11. Diskuse
p. Plačková: „Ví se už, kdo bude na informačním centru?“
Mgr. Botek: „Výběrové řízení proběhne po novém roce.“
Mgr. Michalčíková: „ Není možné udělat něco s výzdobou na budově staré školy?
Není to reprezentativní.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Nebo koupit nové osvětlení.“
Ing. Křižan: „Ta část, co nesvítí na staré škole se týká částky cca 30 tis. Kč.“
Ing. Hájek: „Komunikace v ulici Družstevní I od mostu k JZD je v katastrofálním
stavu.“
Ing. Křižan: „Není vyměněný kanál, tudíž nemůže proběhnout oprava komunikace.
Jednáme s Lesy ČR, se kterými chceme směnit pozemky, cestu rozšířit, udělat nové
osvětlení a vodovod a udělat novou komunikaci až po Niob v rozmezí cca 5 – 10 let.“
p. Plačková: „Jak vypadá cyklostezka Hluk - Kunovice?“
Ing. Křižan: „Zatím není projektant.“
p. Straňák: „Ví se už, kudy cyklostezka povede?“

-
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Ing. Křižan: „Povede po levé straně směrem do Uherského Hradiště u okálů v ulici Na
Přídělech do místa, kde byla dříve P.M. Lurdská nahoru na hranici katastru.“
Občan X.Y.: „Na cyklostezce Hluk-Dolní Němčí jsou polámané stromy.“
Ing. Křižan: „Pan Baroň slíbil, že obě stezky přes zimu vyčistí pracovníci místního
hospodářství.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí diskusi zastupitelů a občanů.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 12/2020/24
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí diskusi zastupitelů a občanů.

12. Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hodin
Zápis byl vyhotoven dne 17.12.2020
Zapsala: Dana Krhovská

Zápis ověřil:

p. Ing. Štěpán Mitáček: dne 18.12.2020
p. Zdeněk Mitáček:

dne 18.12.2020

Ing. Martin Křižan, v. r.
starosta

