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

Zápis č. 16
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hluk
konaného dne 14.07.2021
Přítomni:
Omluveni:
Zahájení:
Zapisovatelka:
Sčitatelka hlasů:

15+1+1
Mgr. Igor Dostal, Mgr. Vladislava Michalčíková, Radek Salanci,
Jiří Straňák
17:00 hodin
Dana Krhovská
Lenka Angerová

1. Zahájení
a)

ověřovatelé zápisu:
Ing. Křižan: „Navrhuji pana Ing. Martina Dufku a pana Libora Plačka.“
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. Martina Dufku a
pana Libora Plačka.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 16/2021/01
Zastupitelstvo města Hluk určilo ověřovateli zápisu pana Ing. Martina Dufku a
pana Libora Plačka.

b) schválení programu
Program zastupitelstva města byl vyvěšen na úřední desce elektronické i pevné a
zaslán všem zastupitelům.
17:05 příchod Ing. Štěpán Mitáček (stav 16)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva města:
1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu
b) schválení programu
2. Finanční pomoc obcím jižní Moravy postiženým tornádem ze dne 24.06.2021
3. Informace o činnosti orgánů města a jiné
4. Diskuse
5. Závěr
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 16/2021/02
Zastupitelstvo města Hluk schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.
2. Finanční pomoc obcím jižní Moravy postiženým tornádem ze dne 24.06.2021
Ing. Křižan: „24. června proběhlo tornádo ve dvou městech a čtyřech obcích jižní
Moravy. Zvedla se obrovská vlna solidarity, kdy od pátečního rána nás na úřadě
kontaktovala spousta lidí, kteří chtěli pomoci. Už v sobotu se do těchto obcí vypravila
spousta lidí.
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V rámci rady města jsme se dohodli, že tyto obce chceme finančně podpořit částkou
300 tis. Kč. Nedokáži říct, kolik obyvatel Hluku finančně přispělo. V kostele se vybralo
přes 160 tisíc v jeden den na dvou mších. Na radě města jsme se domlouvali, zda
poslat příspěvky do jednotlivých obcí. Nakonec preferujeme centrální pomoc na účet
Jihomoravského kraje, který zahájil sbírku na pomoc oblastem na Hodonínsku a
Břeclavsku, které zasáhlo ničivé tornádo a ten ať rozhodne, kam peníze půjdou. Peníze
poputují na zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životní prostředí. Možná
to nebude poslední pomoc, kterou tam pošleme.
V ustanovení § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, je uvedeno, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o poskytování
věcných a finančních darů ve výši nad 20 000,00 Kč fyzické nebo právnické osobě
v jednom kalendářním roce.
Pro účel poskytnutí finanční pomoci zasaženým obcím (Obec Hrušky, Obec Lužice,
Obec Mikulčice, Obec Moravská Nová Ves, Město Hodonín, Město Břeclav) zřídil
Jihomoravský kraj transparentní účet č. 123-3116420297/0100 u Komerční banky.
Poskytování finančních příspěvků do veřejných sbírek je upraveno zákonem č.
117/2001, o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, z něhož nevyplývá
povinnost uzavřít písemnou darovací či obdobnou smlouvu z důvodu administrativní
náročnosti.“
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
300 000,00 Kč obcím zasaženým tornádem dne 24.06.2021. Finanční prostředky
budou zaslány na transparentní účet Jihomoravského kraje č. 123-3116420297/0100
u Komerční banky.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 16/2021/03
Zastupitelstvo města Hluk schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 300 000,00
Kč obcím zasaženým tornádem dne 24.06.2021. Finanční prostředky budou zaslány
na transparentní účet Jihomoravského kraje č. 123-3116420297/0100 u Komerční
banky.
b) IV. Rozpočtové opatření roku 2021
V příjmové části upravujeme daňové příjmy z DPH, z důvodu lepšího plnění
v porovnání s minulým rokem a nastaveným rozpočtem.
Výdajová část obsahuje dar pro oblasti zasažené tornádem prostřednictvím
transparentního účtu Jihomoravského kraje.
17:20 příchod Ing. Pavel Dohnal (stav 17)
Příjmy - rozpočet upravený
1211 DPH

Financování – rozpočet upravený

83.128.900,-+

300.000,--

=

83.428.900,-19.361.100,--

-
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Výdaje – rozpočet upravený

102.490.000,--

5269 Státní správa v oblasti hospodářských opatření

+ 300.000,-= 102.790.000,--

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2020
30.505.158,70 Kč
9.350.400,00 Kč zapojeno do rozpočtu roku 2021
12.400.000,00 Kč rozpuštěno v rámci I. RO r. 2021
-------------------------------------------------------------------------------Stav
8.754.758,70 Kč
5.000.000,00 Kč plánovaná rezerva
-------------------------------------------------------------------------------Zůstatek 3.754.758,70 Kč volné finanční prostředky
2.121.600,00 Kč rozpuštěno v rámci II. RO r. 2021
-------------------------------------------------------------------------------Zůstatek 1.633.158,70 Kč volné finanční prostředky
1.589.100,00 Kč rozpuštěno v rámci III. RO r. 2021
-------------------------------------------------------------------------------44.058,70 Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje IV. Rozpočtové opatření roku 2021:
Příjmy - rozpočet upravený
1211 DPH

Financování – rozpočet upravený

Výdaje – rozpočet upravený
5269 Státní správa v oblasti hospodářských opatření

83.128.900,-+

300.000,--

=

83.428.900,-19.361.100,--

102.490.000,-+ 300.000,-= 102.790.000,--

-
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PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 16/2021/04
Zastupitelstvo města Hluk schválilo IV. Rozpočtové opatření roku 2021:
Příjmy - rozpočet upravený
1211 DPH

Financování – rozpočet upravený

Výdaje – rozpočet upravený
5269 Státní správa v oblasti hospodářských opatření

83.128.900,-+

300.000,--

=

83.428.900,-19.361.100,--

102.490.000,-+ 300.000,-= 102.790.000,--

3. Informace o činnosti orgánů města a jiné
 Tvrz - Ing. Křižan: „V pondělí proběhlo jednání se zadavatelem výběrového řízení.
Tento den se taktéž uvolnily jistiny, které jsme měli. První uchazeč odmítl podepsat
smlouvu s tím, že by se na cenu, kterou stanovil, nedostal. Ostatní firmy po dohodě
s dotačním manažerem Energetickou agenturou Zlínského kraje i zadavatelem
jsme nepoptávali a výběrové řízení jsme zrušili. O dotaci nepřijdeme, požádali jsme
o prodloužení termínu do března 2023 a obě zakázky budeme soutěžit ve stejný
okamžik, ale na dvě akce. Dotace číslo jedna z Operačního programu životní
prostředí a na druhou akci požádáme v září Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci.
Práce budou pak probíhat současně. Nevýhodou bude, že pokud budou v příštím
roce slavnosti, nebude možné tvrz používat (převlékání souborů, košt vína). Teď
řešíme, jak ji budeme v zimě vytápět, protože ze tří kotlů se už dva rozpadly.“
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.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 16/2021/05
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí informace o činnosti orgánů města.
4. Diskuse
p. Marie Plačková: „Chci se zeptat, po Hluku se probírá, že před novým obchodem na
ulici Hlavní č.p. 188 je obrubník. Podobná situace je před firmou MONTOP a před
PIZZERIÍ, kde je obrubník sklopený.“
Ing. Křižan: „Projednávalo se to 2-3x na radě města, o sklopení obrub nerozhoduje
rada, ale odbor dopravy a policie. Projektant řešil obruby z důvodu, že je sklopí tak,

- 5 aby se na zpevněnou manipulační plochu lépe najíždělo s vozidly. Vyhláška mluví o
tom, že největší délka sklopených obrub je 8 metrů, pokud je větší, musí projektant
tento parametr odůvodnit. Rada města požadovala po projektantovi, aby vyprojektoval
cyklostezku blíže k budově a s parkovištěm se vypořádal mezi chodníkem,
cyklostezkou a vozovkou. Pokud dnes sklopíme obruby a pojede někdo na kole a řidič
se bude dívat na volné parkovací místo, zapomene na projíždějící cyklisty. Pokud
bychom chtěli cyklisty ochránit, musela by se dát značka stop cyklistům. Když to vezme
dopravní inženýr či dopravní projektant, řekne, že jediná možnost je vytvořit parkoviště
s nájezdem a výjezdem. V takové šířce to technicky nejde. My jsme navrhovali, aby se
udělalo stání jako naproti u pizzerie, tj. podélné stání, které vyřeší projektant.
Projektová dokumentace může stát i okolo 100 tis. Kč. Koupili nemovitost s tím, že tam
nebude parkoviště. Rada města navrhla vymyslet protáhnutí před obchodem
cyklostezky bezpečně a umožnit parkování. Není povinností obce toto řešit, my máme
pozemek a nebráníme se technicky to vyřešit. V radě bylo nejméně dvakrát
projednávané a komunikace s projektantem tam byla.“
p. Šuránková: „Chtěla jsem se zeptat, zda pozemek před obchodem je městský nebo
je jeho?“
Ing. Křižan: „Pozemek města začíná hranicí budovy a končí obrubou u silnice. V celé
šířce a v celé hloubce je celý pás obecní.“
p. Šuránková: „Kdyby se tam něco stalo, nemělo by město problémy, že parkování
neřešilo?“
Ing. Křižan: „V žádosti nepíší, že chtějí parkování, ale mluví o manipulační a zpevněné
ploše pro zásobování. Chceme, aby se na to projektant podíval a řekl, za jakých
podmínek to půjde, kolik to bude stát a zda by město něco přispělo. Ze strachu, že by
mohlo dojít ke zranění cyklisty, se bojíme sklopit obruby.“
p. Plačková: „Já bych tam udělala ne oficiální dopravní značku, že je tam nebezpečí
pro cyklisty.“
Ing. Křižan: „Oficiálně je to jenom vjezd k té nemovitosti.“
p. Dvořáčková: „Ve Starém Městě na stezce kolem Moravy je napsané „Cyklisto,
sesedni z kola“.
Ing. Křižan: “Stezka nebyla koncepčně vhodně navržená. Kdyby byla navržena blíže
k chodníku, vznikl by prostor a mohla tam být podélná parkovací místa. Dnes už to
nezměníme.“
Ing. Dohnal: „Tam byl problém jiný, ke vjezdu by se nevešla auta. Každý tam má auto,
jakž takž se mezi chodník a cyklostezku vejde.“
Ing. Křižan: „Všechno je to otázka na projektanta, jak se s tím vypořádá. Obchod
vypadá slušně, je dobře zásobený, nechceme jej likvidovat. Jak technicky dopravně
vyřešit není na nás, je to na projektantovi.“
p. Kateřina Říhová: „Chci se zeptat, jestli město neplánuje venkovní cvičební stroje pro
děti?“
Ing. Křižan: „Nejbližší dvě obce, které mají tyto stroje jsou Boršice u Blatnice a
Blatnička. Je to na principu toho, že dotace byla postavena tak, že to místo bylo v lese.
V těsné blízkosti obce byl pozemek, který byl přímo les. Cvičící stroje podobného typu
chceme dát mezi ubytovnu a kurty a dětské betonové hřiště vedle školky přesídlit před
ubytovnu. Spodní část ubytovny by sloužila jako zázemí (toalety, v zimě přezutí do
bruslí) a plochu mít jako univerzální. V zimě ledovou a v létě sportovní. Vedle
vybudovat dětské hřiště typu jako v Ostrožské Lhotě obohacené o prvky, které by
sloužily nejenom dětem, ale i seniorům. Toto tam plánujeme. Jinak pro děti je workout
na hřišti.“
p. Kateřina Říhová: „Pocházím z malé vesničky z Chvalčova a jsou tam tyto venkovní
hřiště tři. Některé z nich jsou přes LIDL. Napadlo mě, když tu má LIDL být, tak toho
využít.“
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Ing. Křižan: „Podobnou žádost jsme měli podanou na hřiště na Láně přes ČEZ, dotaci
nám nepřidělil.“
Mgr. Botek: „Dotace nebyla přidělena, budeme zkoušet ještě jednou podat žádost
v září. Odpověď byla, že dotace byla zamítnuta.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí diskusi zastupitelů a občanů.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 16/2021/06
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí diskusi zastupitelů a občanů.

5. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 17:45 hodin
Zápis byl vyhotoven dne 20.07.2021
Zapsala: Dana Krhovská

Zápis ověřil:

p. Ing. Martin Dufka:

dne 21.07.2021

p. Libor Plaček:

dne 20.07.2021

Ing. Martin Křižan
starosta

