Zápis č. 14
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hluk
konaného dne 21.04.2021
Přítomni:
Omluveni:
Zahájení:
Zapisovatelka:
Sčitatelka hlasů:

19
Ing. Pavel Křápek, Ing. Štěpán Mitáček
17:00 hodin
Dana Krhovská
Lenka Angerová

1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu:
Ing. Křižan: „Navrhuji paní Mgr. Vladislavu Michalčíkovou a pana Ing. Petra
Hájka“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk určuje ověřovateli zápisu paní Mgr. Vladislavu
Michalčíkovou a pana Ing. Petra Hájka.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/01
Zastupitelstvo města Hluk určilo ověřovateli zápisu paní Mgr. Vladislavu
Michalčíkovou a pana Ing. Petra Hájka.
b) schválení programu
Program zastupitelstva města 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 14. zasedání zastupitelstva města:
1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu
b) schválení programu
c) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného
dne 10.02.2021
2. Prodej pozemku p .č. 654 o výměře 111 m² v ulici Družstevní v k. ú. Hluk
3. Bezúplatný převod pozemků parcelní čísla 1602/5 a 1619/2 v k. ú. Hluk
z vlastnictví České republiky (Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha) do vlastnictví města Hluk
4. Kandidáti na funkci přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti
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. Plán rozvoje sportu města Hluk
7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace sportovní haly Hluk“
8. Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
9. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru
a) Účetní závěrka města za rok 2020
b) Rozpočtové opatření č. 2
c) Žádost o dotaci – TJ Spartak Hluk
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d) Žádost o dotaci – Římskokatolická farnost
e) Žádost o dotaci – Charita Uh. Hradiště
f) Ostatní
10. Informace o činnosti orgánů města a jiné
11. Diskuse
12. Závěr
PRO:
19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/02
Zastupitelstvo města Hluk schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.
c) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného
10.02.2021
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.
Vyjádření:
• Bude projednáváno na dnešním zasedání zastupitelstva v bodu č. 2.
Usnesení: ZM 13/2021/04
Zastupitelstvo města Hluk schválilo prodej části pozemku p.č. 3315/21 o
výměře 4 m² v ulici Orelská v k. ú. Hluk (dle GP č. 1994-51/2019 se jedná o
nově vzniklou parcelu č. 1270/4) panu X.Y. za cenu 7 200 Kč, poplatky hradí
kupující.
Vyjádření:
 Smlouva s panem X.Y. zatím nebyla podepsána. Paní JUDr. Vrbová byla
dlouhodobě nepřítomna a na smlouvě pracuje.
Usnesení: ZM 13/2021/08
Zastupitelstvo města Hluk odložilo projednání žádosti TJ Spartak Hluk, z.s.,
Boršická 1313, 687 25 Hluk o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
Hluk na další zasedání zastupitelstva města v měsíci dubnu.
Vyjádření:
• Bude projednáváno na dnešním zasedání zastupitelstva v bodu č. 9 c).
Usnesení: ZM 13/2021/09
Zastupitelstvo města Hluk schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Hluk ve výši 230 000 Kč pro Charitu Uherské Hradiště, Velehradská
třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44018886.
Usnesení: ZM 13/2021/10
Zastupitelstvo města Hluk schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. DZ/3/2021 o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk ve výši 230 000 Kč s
Charitou Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 44018886, na mzdy a zákonné odvody pracovníků poskytujících sociální
služby pro občany města Hluk, především v Charitním domově Hluk, v
Odlehčovací službě Hluk a na terénní služby na území města Hluk.
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Vyjádření:
 Veřejnoprávní smlouva byla podepsána a finanční příspěvek byl vyplacen
17.02.2021.
Ostatní usnesení Zastupitelstva města Hluk ze dne 10.02.2021 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 10.02.2021.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/03
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení a úkolů
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 10.02.2021.

2. Prodej pozemku p .č. 654 o výměře 111 m² v ulici Družstevní v k. ú. Hluk
Ing. Křižan: „Jedná se o žádost pana X.Y. (dle žádosti uvádí adresu Družstevní II.,
ale dle evidence obyvatel bydlí pan X.Y. v Družstevní I. což je pro nás závazné) o
odprodej pozemku p.č. 654 o výměře 111 m² (dle KN se jedná zastavěnou plochu a
nádvoří – společný dvůr, dle ÚP se jedná o plochu BI bydlení individuální) z důvodu,
že zmíněný pozemek p.č. 654 se nachází na dvorku jeho rodinného domu a pozemek
dlouhodobě užívá. Stavební komise se žádostí nezabývala, neboť vyřešení užívání
těchto problematických pozemků bere vedení města Hluk jako prioritu a stavební
komise sama v minulosti doporučila radě tyto případy řešit. Rada města dne
23.09.2020 schválila zveřejnění záměru o prodeji pozemku p.č. 654 usnesením RM
49/2020/19. Na zveřejnění záměru o prodeji pozemku p.č. 654 se přihlásil pouze pan
X.Y. a rada města dne 04.11.2020 na svém jednání doporučila zastupitelstvu
usnesením RM 53/2020/03 schválit prodej pozemku za cenu odhadní, poplatky hradí
kupující. Pozemek byl oceněn znaleckým posudkem č. 1353-2020, který zpracoval
Ing. Martin Dufka dne 19.11.2020. Dle znaleckého posudku je pozemek p.č. 654 o
rozloze 111 m2 oceněn na 57 910 Kč (521,70 Kč/m2). Vlastníci sousedních parcel
nebyli s prodejem seznámeni, neboť dlouhodobým uživatelem pozemku je právě pan
X.Y. a plocha je i částečně dlouhodobě zastavěná. Zastupitelstvo města Hluk řešilo
podobný případ 04.12.2019, kdy jsme prodávali pozemek p.č. 780 v ulici Antonínská
manželům X.Y. za cenu 527,13 Kč/m2. Při projednávání žádosti pana X.Y. na
zasedání Zastupitelstva města Hluk dne 09.12.2020 jsem nechal tento bod o prodeji
pozemku p.č. 654 odložit, neboť jsem se obával, že pozemek p.č. 654 může
zasahovat i do sousedních pozemků, které užívá paní X.Y. (vlastníkem nemovitosti
č.p. 322, kde paní X.Y. bydlí je pan X.Y.). Proto jsme nechali vypracovat nový
geometrický plán jak pro pana Mošťka (pozemek města Hluk p.č. 654), tak pro paní
Minaříkovou (pozemek města Hluk p.č. 652). Mé obavy se nepotvrdily a uživatelská
hranice mezi pozemky souhlasí (je totožná) s hranicemi pozemků dle katastrální
mapy. Pozemek města Hluk p.č. 652 o rozloze 147 m2, který užívá paní X.Y. bude
předmětem některého z dalších zasedání Zastupitelstva města Hluk. Vliv na
rozpočet: s prodejem pozemku p.č. 654 je uvažováno v rámci plnění příjmů
schváleného rozpočtu roku 2021.“
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 schvaluje prodej pozemku p.č. 654 o výměře 111 m² (dle
nového Geometrického plánu č. 2081-102/2021 ze dne 25.03.2021 se jedná o část
pozemku p.č. 653, který je zvětšen o výměru 111 m2 slučovaného pozemku p.č. 654
a pozemek p.č. 654 tímto GP zaniká) v ulici Družstevní v k.ú. Hluk panu X.Y. za cenu
57 910 Kč, poplatky hradí kupující.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/04
Zastupitelstvo města Hluk schválilo prodej pozemku p.č. 654 o výměře 111 m² (dle
nového Geometrického plánu č. 2081-102/2021 ze dne 25.03.2021 se jedná o část
pozemku p.č. 653, který je zvětšen o výměru 111 m2 slučovaného pozemku p.č. 654
a pozemek p.č. 654 tímto GP zaniká) v ulici Družstevní v k.ú. Hluk panu X.Y. za cenu
57 910 Kč, poplatky hradí kupující.

3. Bezúplatný převod pozemků parcelní čísla 1602/5 a 1619/2 v k. ú. Hluk
z vlastnictví České republiky (Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha) do vlastnictví města Hluk
Mgr. Botek: „Státní pozemkový úřad je dle vyjádření Ing. J. Mudrákové ochoten
bezúplatně převést městu Hluk pozemky v okolí paneláků (viz přílohy – p.č. 1602/5 a
1619/2). Abychom mohli podat žádost o bezúplatný převod, musí tuto akci nejprve
schválit zastupitelstvo města. Pozemek p. č.1602/5 bude na základě geometrického
plánu rozčleněn na 8 menších parcel (1602/5, 1602/33, 1602/34, 1620/35, 1602/36,
1620/37, 1620/38, 1620/39), z nichž parcelu p. č. 1602/39 je ochoten Státní
pozemkový úřad bezplatně převést do našeho vlastnictví a k této parcele ještě máme
možnost zažádat o převod chodníku vedoucího na straně, jak jsou Potraviny Hruška
a Pohostinství u Šimčíků – parcelní číslo 1619/2. Vlastnit tyto pozemky je nanejvýš
vhodné z důvodu dalšího možného nakládání s nimi (parkovací místa, oprava
chodníku, …).
Jedná se o pozemky v okolí paneláků, o které už usiloval i bývalý starosta Ing. Šimčík
a já v jeho práci pokračoval. Není nad čím otálet, pokud nám chtějí pozemky
bezplatně převést.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Plačková: „Jedná se o pozemky, kde stojí domy?“
Mgr. Botek: „Ne, jedná se o komunikace.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo
1602/5 o výměře 11 791 m² v k. ú. Hluk (dle geometrického plánu číslo 2069315/2019, budoucí pozemek parcelní číslo 1620/39 o výměře 3656 m²) a bezúplatný
převod pozemku parcelní číslo 1619/2 o výměře 400 m² v k. ú. Hluk z vlastnictví
České republiky (Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13 000 Praha
3) do vlastnictví města Hluk.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/05
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo 1602/5
o výměře 11 791 m² v k. ú. Hluk (dle geometrického plánu číslo 2069-315/2019,
budoucí pozemek parcelní číslo 1620/39 o výměře 3656 m²) a bezúplatný převod
pozemku parcelní číslo 1619/2 o výměře 400 m² v k. ú. Hluk z vlastnictví České
republiky (Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13 000 Praha 3) do
vlastnictví města Hluk.
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4. Kandidáti na funkci přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti
Ing. Křižan: „Okresní soud v Uherském Hradišti se na nás obrátil s žádostí, aby byl
zastupitelstvu předložen návrh kandidátů pro další funkční období přísedícího
Okresního soudu v Uherském Hradišti pro roky 2021 až 2025. Dne 23. května tohoto
roku bude ukončeno čtyřleté funkční období přísedících.
Doposud tuto funkci vykonávala paní X.Y., paní X.Y. a paní X.Y. Ochotu pokračovat
v této funkci pro další období projevila paní X.Y. a paní X.Y. Paní X.Y. ze zdravotních
důvodů již nechce v této funkci pokračovat.
Rada města Hluk dne 17.03.2021 doporučila zastupitelstvu města v usnesení č. RM
62/2021/20 schválit kandidátky, které o tuto funkci mají zájem, tj. paní X.Y. a paní
X.Y.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje kandidáty na funkci přísedícího Okresního soudu
v Uherském Hradišti pro následující funkční období let 2021 až 2025:
 paní X.Y.
 paní X.Y.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení: ZM 14/2021/06
Zastupitelstvo města Hluk schválilo kandidáty na funkci přísedícího Okresního soudu
v Uherském Hradišti pro následující funkční období let 2021 až 2025:
 paní X.Y.
 paní X.Y.

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 pana X.Y.
Ing. Křižan: „Jedná se o žádost pana X.Y. na rekonstrukci rodinného domu č.p.
497 v ulici Hlavní. Stavební komise se žádostí zabývala na svém jednání dne
02.03.2021 a komise nedoporučila radě města zařazení žádosti pana X.Y. do
seznamu nemovitostí. Rada města se záležitostí zabývala na svém jednání dne
17.03.2021 a usnesením RM 62/2021/24 doporučila Zastupitelstvu města Hluk
zamítnout žádost pana X.Y. Osobně si myslím, že pro takové domy a pro takové
rekonstrukce jsme Směrnici v roce 2013 zavedli.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Ing. Křižan: „S panem X.Y. jsem měl dnes ráno schůzku spolu s předsedou
stavební komise panem Bojkem. Pan X.Y. projevil zájem vyřešit záležitosti týkající
se stavebního řízení a uvede je do shody s požadavky stavební komise, tedy do
shody s aktuálním zněním Směrnice 1/2020 a znovu bychom jeho žádost
projednali. Dnes proto navrhuji jeho žádost odložit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk odkládá zařazení žádosti pana X.Y. na rekonstrukci
rodinného domu č.p. 497 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.
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PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/07
Zastupitelstvo města Hluk odložilo zařazení žádosti pana X.Y. na rekonstrukci
rodinného domu č.p. 497 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.
b) Žádost pana X.Y. a paní X.Y.
Ing. Křižan: „Jedná se o žádost pana X.Y. a paní X.Y. na výstavbu nového
rodinného domu na pozemku p.č. 2464 v ulici Pod Sádkama v k. ú. Hluk.
Stavební komise se žádostí zabývala na svém jednání dne 02.03.2021 a komise
doporučila radě města zařazení žádosti pana X.Y. a paní X.Y. do seznamu
nemovitostí. Rada města se záležitostí zabývala na svém jednání dne 17.03.2021
a usnesením RM 62/2021/25 doporučila Zastupitelstvu města Hluk schválit žádost
pana X.Y. a paní X.Y.
Jedná se o výstavbu nového rodinného domu v ulici Pod Sádkama, naproti firmy
Prutex.“
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
výstavbu nového rodinného domu na pozemku p.č. 2464 v ulici Pod Sádkama v
k.ú. Hluk do seznamu nemovitostí, dle Směrnice č. 1/2020 k příspěvku na
rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či
výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/08
Zastupitelstvo města Hluk schválilo zařazení žádosti pana X.Y. a paní X.Y. na
výstavbu nového rodinného domu na pozemku p.č. 2464 v ulici Pod Sádkama v
k.ú. Hluk do seznamu nemovitostí, dle Směrnice č. 1/2020 k příspěvku na
rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či
výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území.

6. Plán rozvoje sportu města Hluk
Mgr. Botek: „Od roku 2017 mají obce a kraje povinnost zpracovat pro své území
„Plán rozvoje sportu“ a zajistit jeho provádění. V roce 2019 začal na našem plánu
pracovat pan X.Y. Po zpracování se k navrženému plánu vyjádřila sportovní komise,
poté komise pro strategický rozvoj, následně rada města a nyní je předložen ke
schválení zastupitelstvu. Tento dokument je jednou z povinných příloh pro podání
žádosti o dotaci na projekt „Modernizace sportovní haly Hluk“.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje „Plán rozvoje sportu města Hluk“.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení: ZM 14/2021/09
Zastupitelstvo města Hluk schválilo „Plán rozvoje sportu města Hluk“.

7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace sportovní haly Hluk“
Mgr. Botek: „Jedná se celkem o tři projekty, z nichž první je rekonstrukce osvětlení
velkého sálu sportovní haly. Dalším projektem je výstavba nové posilovny do oblasti
bývalé vinárny, která bude sloužit jak oddílu kulturistiky, tak široké veřejnosti.
Posledním projektem je rekonstrukce kuželny (obou kuželkářských drah, sociálního
zařízení a zázemí oddílu kuželek). Výše dotace je až do výše 70 % z celkových
způsobilých výdajů, vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z celkových
způsobilých výdajů. Bude se podávat žádost v jednom balíku, celkem na tři projekty:
Osvětlení velkého sálu sportovní haly – 1,5 mil. Kč
Nová posilovna - 3,5 mil. Kč
Rekonstrukce kuželny – 2 mil. Kč
Za město je možno podat pouze jednu žádost, proto se dalo vše do jednoho balíku.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Plačková: „Jaká by byla spoluúčast města?“
Ing. Křižan: „Dotace je 70%, vlastní zdroje 30%, máte to i uvedeno v důvodové
zprávě. Zda dotaci získáme, nedokáži odhadnout.“
p. Plačková: „Dotace je na budování nových sportovišť?“
Ing. Křižan: „Do venkovního areálu se už investovalo 24 mil. Kč + 2 miliony
vícepráce, dotace nesmí být na volnočasové aktivity, musí to užívat oddíly. Osvětlení
velkého sálu bude využívat velké množství oddílů, u rekonstrukce kuželny – oddíl
kuželek a novou posilovnu oddíl kulturistiky.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace
sportovní haly Hluk“ z výzvy 12/2020 Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil Kč
v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní
infrastruktura 2020-2024, č.j.: NSA000/7/2020/D/1 a současně schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Hluk, včetně prohlášení o dostatečném
finančním krytí.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení: ZM 14/2021/10
Zastupitelstvo města Hluk schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace
sportovní haly Hluk“ z výzvy 12/2020 Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil Kč
v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní
infrastruktura 2020-2024, č.j.: NSA000/7/2020/D/1 a současně schválilo
dofinancování projektu z rozpočtu města Hluk, včetně prohlášení o dostatečném
finančním krytí.

8. Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu
Ing. Křižan: „Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se
mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový balíček), tímto
zákonem došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Nově tak podle § 3a odst. 2 zákona o místních poplatcích není předmět poplatku
pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, ale dále se
doplňuje formulace pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče,
pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné
zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí. Toto nové znění bylo doplněno i do čl.
2, odst. 1 naší obecně závazné vyhlášky.
Současně pak došlo i k technické úpravě osvobození v § 3b výše uvedeného zákona,
u nás ve vyhlášce v čl. 8, v odstavci 1, písm. c).
Důležitou změnou novelizace vyhlášky je sazba poplatku, která může podle § 3d
zákona o místních poplatcích činit od roku 2021 nejvýše částku 50,00 Kč (původně
bylo max. 21,00 Kč do 31.12.2020). Dále jsme upřesnili v čl. 7 splatnost poplatku tj.
do 30. dne následujícího čtvrtletí, případně do 30. dne následujícího pololetí,
nejpozději však do 31. ledna následujícího roku (měli jsme uvedeno do 15 dne
následujícího měsíce každého pololetí roku).
Ohlašovací povinnost jsme prodloužili do 30 dnů, původně jsme měli uvedeno 15.
dnů (v okolních obcích mají taktéž tuto povinnost do 30 dnů).
Protože máme vyhlášku o místním poplatku z pobytu vydanou v roce 2019, musíme ji
uvést do souladu s výše popsanou novelou zákona o místních poplatcích.
V pondělí 19.04.2021 nás kontaktovala Mgr. Janůšková z oddělení dozoru
Ministerstva vnitra ČR s tím, že z jejího pohledu je právně lepší jednoznačné stanovit
v čl. 7 splatnost poplatku pouze jedním termínem. Znění ve vyhlášce bylo tedy
upraveno na text:
Čl. 7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 30 dne následujícího
pololetí.
Po této úpravě nám bylo dnes dopoledne doručeno kladné stanovisko Ministerstva
vnitra ČR, oddělení dozoru a vyhláška může být zastupitelstvem města schválena.
Navrhované a schválené sazby v okolních městech a obcích:
Město Hluk
Město Kunovice
Město Uh. Ostroh
Obec Ostr. Nová Ves
Město Uh. Brod

2020

2,00 Kč
2,00 Kč
6,00 Kč
20,00 Kč
10,00 Kč

návrh od roku 2021

10,00 Kč
20,00 Kč budou
schvalovat
10,00 Kč od 1.4.
20,00 Kč od 1.4.
10,00 Kč budou
schvalovat

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hluk č.
1/2021 o místním poplatku z pobytu.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení: ZM 14/2021/11
Zastupitelstvo města Hluk schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Hluk č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu.

9. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru
Ing. Petr Hájek: předseda finančního výboru:
„Finanční výbor zasedal dne 12.04.2021:

a) Účetní závěrka města za rok 2020
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 se bude schvalovat samostatným usnesením
rady města. 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.
https://monitor.statnipokladna.cz/ucetnijednotka/00290939/prehled?obdobi=1912
Finanční výbor se seznámil s účetní uzávěrkou města Hluk za rok 2020 –
nemá 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 Účetní závěrku města Hluk za rok 2020.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/12
Zastupitelstvo města Hluk schválilo Účetní závěrku města Hluk za rok 2020.

b) Rozpočtové opatření č. 2
Příjmy - rozpočet schválený
1334 Odvody za odnětí ZPF
2321 Odvádění a čištění odpad. vod
4111 Neinvestiční dotace „kompenzační bonus“
4116 Dotace ÚP
1122 DPPO za obec

81.498.600
+
10.000
30.000
+ 187.400
+
35.000
+
52.000

= 81.753.000
Financování – rozpočet upravený
15.650.400
8115 zapojení fin. prostředků na bankovních účtech + 2.121.600
= 17.772.000
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Výdaje – rozpočet upravený
2212 Komunikace – silnice
2219 Chodníky a stezky
2321 Odvádění a čištění odpad. vod
3412 Sportovní zařízení
3613 Nebytové hospodářství
3639 Místní hospodářství
3745 Veřejná zeleň
6171 Místní správa
6399 DPPO za obec, finanční operace

+
+
+
+
+
+
+
+
+

97.149.000
115.000
29.000
790.000
540.000
130.000
200.000
360.000
160.000
52.000

= 99.525.000

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
-------------------------------------------------------------------------------1.633.158,70 Kč
Rozpočtové opatření řeší v příjmové části převážně drobné úpravy na
jednotlivých položkách tj. změny za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF
(pan X.Y., pan X.Y.), nižší částka fakturovaná SVaK za m3 odpadní vody
tekoucí na ČOV za rok 2020, příspěvek ze státního rozpočtu jako
kompenzační bonus za období od 01.02.2021 do 31.03.2021 (informaci jsme
obdrželi až po zasedání finančního výboru), příjem dotace za nově přijaté
pracovníky přes Úřad práce a navýšenou daň z příjmu právnických osob za
obec, stejná částka je i ve výdajích, která se pouze proúčtuje.
Výdajová část upravuje navýšení u komunikací o 115 tis. za zpracování studie
stavební úpravy a dopravní značení v ul. Příčné, dále navýšení u chodníků a
stezek o částku 29 tis na vypracování studie „Revitalizace uličního prostoru ul.
Družstevní, Hluk“, v rozpočtu je vyčleněna pouze částka 50 tis. Dále budeme
platit stavbu vodovod Husí hora, započatou v minulém roce, žádná platba ze
smlouvy do konce roku neproběhla. Další významnou změnou je navýšení
rozpočtu o 540 tis., z důvodu žádosti o dotaci na „Modernizaci sportovní haly
Hluk“, jedná se o projektovou dokumentaci (rekonstrukce osvětlení,
rekonstrukce kuželny a výstavba posilovny), dále z našich prostředků budeme
realizovat venkovní osvětlení u tribuny na stadionu (2 hlavní stožáry) včetně
projektu. U nebytového hospodářství se bude platit oprava střechy na DDM a
dále na bývalém OKP navyšujeme částku na opravu kanalizace dešťové a
splaškové, popř. monitoring. U místního hospodářství se navýšení týká
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našeho podílu dotace z MZ ČR akce Starohorský potok – odstranění
sedimentů. Dle rozhodnutí, které bylo doručeno dne 22.02.2021 upravujeme
náš podíl o částku 200 tis. Veřejnou zeleň navyšujeme o 360 tis., tato částka
nesouvisí s dotací, ale jedná se o úhradu mlatového povrchu cesty na
Kaštanci a za 5 ks zpevněných laviček. Poslední úprava je v rámci místní
správy - nová licence manažeru smluv, pořízení nábytku pro nové vedoucí
odboru a s tím spojené úpravy kanceláří a chodby. Výdaje byly vykryty
z rozpočtové rezervy.
Finanční výbor se seznámil s rozpočtovým opatřením č. 2 – nemá 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 II. Rozpočtové opatření roku 2021:
Příjmy - rozpočet schválený
1334 Odvody za odnětí ZPF
2321 Odvádění a čištění odpad. vod
4111 Neinvestiční dotace „kompenzační bonus“
4116 Dotace ÚP
1122 DPPO za obec

81.498.600
+
10.000
30.000
+ 187.400
+
35.000
+
52.000
=

81.753.000

Financování – rozpočet upravený
15.650.400
8115 zapojení fin. prostředků na bankovních účtech + 2.121.600
=

Výdaje – rozpočet upravený
2212 Komunikace – silnice
2219 Chodníky a stezky
2321 Odvádění a čištění odpad. vod
3412 Sportovní zařízení
3613 Nebytové hospodářství
3639 Místní hospodářství
3745 Veřejná zeleň
6171 Místní správa
6399 DPPO za obec, finanční operace

17.772.000

97.149.000
+
115.000
+
29.000
+
790.000
+
540.000
+
130.000
+
200.000
+
360.000
+
160.000
+
52.000

= 99.525.000

PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0
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Usnesení: ZM 14/2021/13
Zastupitelstvo města Hluk schválilo II. Rozpočtové opatření roku 2021:
Příjmy - rozpočet schválený
1334 Odvody za odnětí ZPF
2321 Odvádění a čištění odpad. vod
4111 Neinvestiční dotace „kompenzační bonus“
4116 Dotace ÚP
1122 DPPO za obec

81.498.600
+
10.000
30.000
+ 187.400
+
35.000
+
52.000
=

81.753.000

Financování – rozpočet upravený
15.650.400
8115 zapojení fin. prostředků na bankovních účtech + 2.121.600
=
Výdaje – rozpočet upravený
2212 Komunikace – silnice
2219 Chodníky a stezky
2321 Odvádění a čištění odpad. vod
3412 Sportovní zařízení
3613 Nebytové hospodářství
3639 Místní hospodářství
3745 Veřejná zeleň
6171 Místní správa
6399 DPPO za obec, finanční operace

17.772.000

97.149.000
+
115.000
+
29.000
+
790.000
+
540.000
+
130.000
+
200.000
+
360.000
+
160.000
+
52.000

= 99.525.000

c) Žádost o dotaci – TJ Spartak Hluk
Každoročně si TJ Spartak Hluk, z.s. žádá o finanční příspěvek na činnost.
V letošní roce se jedná o částku 1.334.000 Kč, se kterou je v rozpočtu
počítáno. V minulém roce nebyla dotace celá vyčerpána, TJ Spartak vrátil na
účet města částku 159.674 Kč.
Po odložené žádosti o finanční příspěvek pro TJ Spartak Hluk na zasedání
zastupitelstva města v měsíci únoru se předseda uvedeného spolku zúčastnil
zasedání rady města, kde podrobně objasnil ve své žádosti jednotlivé položky
požadavků pro své oddíly.
Pro přehled rovněž uvádím poskytnuté dotace od roku 2015:
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020

900.000 Kč
952.000 Kč
1.063.000 Kč
1.131.000 Kč
1.262.000 Kč
1.220.326 Kč po odečtení vratky
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Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Šuránková: „Mám otázku na předsedu TJ Spartak Hluk. Čím zdůvodní
každoroční navyšování příspěvku pro TJ Spartak Hluk a zaráží mě, že v roce
2020 vyčerpali stejnou částku jako v roce 2019. Přitom v roce 2019 sportovali
celý rok a v roce 2020 bylo omezení.“
Mgr. Dostal (předseda TJ Spartak Hluk): „Ano, navyšování je pravda,
každoročně se navyšuje o cca 50 - 100 tis. Kč. Je to zcela legitimní, protože
rozsah činnosti a výkonu TJ Spartak Hluk co mohou děti dělat, byl dříve fotbal
pro kluky a pro dívky mažoretky. V současné době máme 15 funkčních
aktivních oddílů, většina pracuje s mládeží. Nové oddíly jsou atletika, judo a
canyoning. Došlo k nárustu členské základy, výkon je vyšší než byl a
odpovídá to podpoře města.
K další otázce čerpání dotace v roce 2019 a 2020 – je pravda, že v roce 2020
co se týká výkonu, nákladů, turnajů, utkání nebyl jako v roce 2019.
Zainvestovalo se do majetku, peníze se legitimně využily. Oddíl fotbalu vracel
nevyčerpaných 159 tis. Kč na účet města.“
Mgr. Botek: fotbalisté dlouho trénovali, platili trenéry. Vraceli částku 159 tis.
Kč, protože neproběhlo tolik zápasů.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Je nějaký výkaz prací za rok 2019-2020?“
Ing. Křižan: „Výkaz dotace administruje paní Angerová, vše co se týká dotace
se kontroluje. Ptám se pana Dostala, máte nějakou zprávu o činnosti, která se
předčítá na valné hromadě TJ Spartak Hluk?“
Mgr. Dostal: „Valná hromada probíhá každoročně, schvaluje se uzávěrka,
všechny věci jsou dohledatelné. Zprávu o činnosti nemáme.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Pokud by byl takový dokument, mohlo se provést
srovnání roku 2019 s rokem 2020.“
Mgr. Botek: „Většina z oddílů měla sezónu, že ji naplnila. Pouze oddíl fotbalu
vracel 159 tis. Kč, neměli tolik zápasů.“
p. Šuránková: „Oddíly si vedou účetnictví?“
Mgr. Dostal: „Každý oddíl si vede evidenci, paní účetní potom doklady
sjednotí“.
p. Šuránková: „Hospodaření oddílů kontroluje kdo?“
Mgr. Dostal: „Já, jako statutární zástupce kontroluji.“
Ing. Křižan: „Valná hromada schválí rozpočet - kolik do kterého oddílu půjde.
Pokud oddíl dostane např. 50 tis. Kč musí doložit doklady, které jsou
obsaženy v žádosti a veřejnoprávní smlouvě. Chtěl bych do budoucna dotace
regulovat a mít nějakou konstantní finanční výši dotací s ohledem na příjmy v
rozpočtu. My kontrolujeme jenom to, co dostanou od města. Některé
formulace v původní žádosti se nám nezdály, např. finanční dary, proto se
původní žádost od těchto věcí očistila.“
p. Šuránková: „Neuvažovala rada města o tom, že by dala TJ Spartaku pouze
část dotace např. 1 mil. Kč a pak dle situace doplatila zbývající část?“
Ing. Křižan: „Ano, zastupitelé mohou takto částku regulovat, poskytnout např.
2/3 částky, zbývající koncem roku, zpětně krátit dotaci by nebylo dobré.“
Mgr. Botek: „Byl bych pro ten model, který je, aby nedošlo k platební
neschopnosti a nemuselo se čekat, až zase schválíme.“
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Ing. Křižan: „Pro mne je dlouhodobým řešením, že bude žádat každý oddíl
sám za sebe. Nebude žádat o dotaci TJ Spartak, ale každý oddíl zvlášť. Je to
můj názor, jak peníze více kontrolovat.“
Ing. Dohnal: „Tato vize tu už byla před více lety, je to nejspravedlivější a za
tohoto předpokladu se stanou jednotlivé oddíly aktivní.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Hluk ve výši 1 334 000 Kč pro TJ Spartak Hluk, z.s., Boršická 1313,
687 25 Hluk, IČO 00395455.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení: ZM 14/2021/14
Zastupitelstvo města Hluk schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Hluk ve výši 1 334 000 Kč pro TJ Spartak Hluk, z.s., Boršická 1313,
687 25 Hluk, IČO 00395455.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Veřejnoprávní smlouvu číslo: DZ/2/2021 o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk ve výši 1 334 000 Kč pro
TJ Spartak Hluk, z.s., Boršická 1313, 687 25 Hluk, IČO 00395455, na
materiální, sportovní a zdravotní vybavení, cestovné, dopravu, ubytování,
zajištění stravování a pitného režimu v rámci turnajů a mistrovských či
přátelských utkání, organizační a technické zabezpečení turnajů a utkání,
pronájem sportovišť (především v případě komerčního obsazení hluckých
sportovišť), poštovné, vklady za účast na turnajích, startovné a kauce do
soutěží (vyjma pokut), registrační, evidenční a licenční poplatky, odměny
trenérů mládeže, náhrady rozhodčím, odměnu účetní, upgrade účetního
programu, výplatu rozhodčích a věcné ceny do florbalového turnaje „Slovácký
pohár“, finanční zabezpečení akce „100. výročí založení TJ“ – vše pro oddíly –
zajištění sportovní činnosti aktuálně patnácti oddílů TJ Spartak Hluk, z.s.,
s tím, že finanční dotace bude vyplacena jednorázově, do 30 dnů po podpisu
smlouvy.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení: ZM 14/2021/15
Zastupitelstvo města Hluk schválilo Veřejnoprávní smlouvu číslo: DZ/2/2021 o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk ve výši 1 334 000 Kč pro
TJ Spartak Hluk, z.s., Boršická 1313, 687 25 Hluk, IČO 00395455, na
materiální, sportovní a zdravotní vybavení, cestovné, dopravu, ubytování,
zajištění stravování a pitného režimu v rámci turnajů a mistrovských či
přátelských utkání, organizační a technické zabezpečení turnajů a utkání,
pronájem sportovišť (především v případě komerčního obsazení hluckých
sportovišť), poštovné, vklady za účast na turnajích, startovné a kauce do
soutěží (vyjma pokut), registrační, evidenční a licenční poplatky, odměny
trenérů mládeže, náhrady rozhodčím, odměnu účetní, upgrade účetního
programu, výplatu rozhodčích a věcné ceny do florbalového turnaje „Slovácký
pohár“, finanční zabezpečení akce „100. výročí založení TJ“ – vše pro oddíly –
zajištění sportovní činnosti aktuálně patnácti oddílů TJ Spartak Hluk, z.s.,
s tím, že finanční dotace bude vyplacena jednorázově, do 30 dnů po podpisu
smlouvy.
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d) Žádost o dotaci – Římskokatolická farnost
Každoročně si Římskokatolická farnost Hluk žádá o finanční příspěvek na
opravy kostela. Letos se jedná o rekonstrukci hromosvodu, opravu střešní
krytiny pro instalaci hromosvodu a pasportizaci kostela – projekt skutečného
stavu.
Od roku 2015 do roku 2020 byla poskytnutá dotace v následující výši:
rok 2015 – 300 000 Kč
rok 2016 – 350 000 Kč
rok 2017 – 400 000 Kč
rok 2018 – 350 000 Kč
rok 2019 – 350 000 Kč
rok 2020 – 500 000 Kč
Finanční prostředky jsou v letošním rozpočtu již zahrnuty.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Plačková: „Pasportizace kostela, co si mám pod tím představit?“
Ing. Křižan: „V loňském roce, když jsme se dostali do úskalí opravy věže se
zjistilo, že byly nepřesně stanoveny rozpočty, přesné výkazy výměr. Aby mohl
někdo z farnosti požádat o cenové nabídky například na opravu střechy,
fasády, výměnu okapových rýn je potřeba znát přesné plochy. Proto jsem
navrhnul, aby se udělala pasportizace kostela.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Hluk ve výši 250 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Hluk, nám.
Komenského 59, 687 25 Hluk, IČ: 48489000.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/16
Zastupitelstvo města Hluk schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Hluk ve výši 250 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Hluk, nám.
Komenského 59, 687 25 Hluk, IČ: 48489000.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. DZ/11/2021 o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk ve výši 250 000 Kč
s Římskokatolickou farností Hluk, nám. Komenského 59, 687 25 Hluk, IČ:
48489000 na rekonstrukci hromosvodu a pasportizaci kostela.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/17
Zastupitelstvo města Hluk schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. DZ/11/2021 o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk ve výši 250 000 Kč
s Římskokatolickou farností Hluk, nám. Komenského 59, 687 25 Hluk, IČ:
48489000 na rekonstrukci hromosvodu a pasportizaci kostela.

e) Žádost o dotaci – Charita Uh. Hradiště
Dotaci pro Charitu Uh. Hradiště jsme schvalovali v letošním roce již jednu ve
výši 230.000 Kč. Nyní si požádala o novou dotaci ve výši 75.000 Kč na
pořízení příručních jídelních stolků s výsuvnou deskou k imobilním klientům
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Charitního domova Hluk. Původní záměr byl pořízení stolků městem, ale
varianta formou dotace je lepší.
V rozpočtu je s touto částkou počítáno.
Finanční výbor 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 navýšení neinvestiční dotace z rozpočtu
města Hluk ve výši 75 000 Kč pro Charitu Uherské Hradiště, Velehradská třída
247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44018886.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/18
Zastupitelstvo města Hluk schválilo navýšení neinvestiční dotace z rozpočtu
města Hluk ve výši 75 000 Kč pro Charitu Uherské Hradiště, Velehradská třída
247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44018886.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
DZ/3/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk navýšený o
75 000 Kč s Charitou Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01
Uherské Hradiště, IČ: 44018886, Kč na pořízení příručních jídelních stolků
s výsuvnou deskou k imobilním klientům Charitního domova Hluk.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/19
Zastupitelstvo města Hluk schválilo Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
DZ/3/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk navýšený o
75 000 Kč s Charitou Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01
Uherské Hradiště, IČ: 44018886, Kč na pořízení příručních jídelních stolků
s výsuvnou deskou k imobilním klientům Charitního domova Hluk.

f) Ostatní – Kontrola pokladny
Byla provedena kontrola pokladny a finanční výbor konstatuje, že fyzický stav
hotovosti souhlasí s účetním stavem. Rovněž kontrola pokladních dokladů
vykazuje jejich vedení v intervencích zákona.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí informace o kontrole pokladny
městského úřadu.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/20
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí informace o kontrole pokladny
městského úřadu.

10. Informace o činnosti orgánů města a jiné
 Vodovod Husí hora
Mgr. Botek: „V úterý 27.04.2021 budeme přebírat stavbu. Bude hotový hlavní
vodovodní řad, který bude vlastnit město a provozovat Slovácké vodárny a
kanalizace v Uherském Hradišti.“

- 17  Koncert Dechové hudby Šarovec
Mgr. Botek: “Koncert proběhl 10.04.2021 na youtube kanálu
Šarovec, byla slušná sledovanost, má 1 992 shlédnutí.“

Dechové hudby

 Místní hospodářství - rekonstrukce márnice, rekonstrukce zubní ordinace
Ing. Křižan: „Rekonstrukce márnice - místní hospodářství pracuje na rekonstrukci
márnice, příští týden se zadá výroba vstupní brány, která bude trvat cca 2 měsíce,
dodělá se fasáda a terénní úpravy a počátkem prázdnin by mohly být práce
hotové.
Rekonstrukce zubní ordinace - nastoupila nová paní doktorka, ordinace je
postavena pro pravačku, ona je levačka, proto místní hospodářství a firmy
provedou rekonstrukci. Trápí nás nešťastný stav kanalizace uvnitř budovy i vně.
Poslední kapkou bylo otevření dešťové kanalizace v rohu ordinace směrem ke
hřbitovu. Stále narážíme na vysoce nekvalitní práce z minulého období. V rámci
péče o budovy musíme dát tyto věci do pořádku.“
 Rekonstrukce tvrze, kanalizace ZŠ, kotelna ZŠ, obecní restaurace, sportovní hala
Ing. Křižan: „Rekonstrukce tvrze – první projekt - kotelna, zdroje tepla, půda,
okna, další výplně, probíhá v současné době výběrové řízení. Je celkem 5
uchazečů, podle rozpočtu na výměnu výplní (oken a dveří) stanovil projektant
cenu 5 mil. Kč. První uchazeč dal cenu takovou, že je velmi podezřelé abnormálně nízkou, 2 mil. Kč. Minulý týden jsme byli s novým vedoucím odboru
investic a místního hospodářství Ing. Pavlem Botkem v Kyjově na radnici, kde
mají tyto okna instalované. Udělali jsme si fotodokumentaci. Aktuálně to má
projektant a administrátor výběrového řízení. Pokud firma splní všechny
požadavky, budeme ji muset schválit, protože cena je jediné kritérium. Pokud
zjistíme, že okna nemají parametry, které mají mít, půjdeme dál. 5. března se
měla Ministerstvu pro místní rozvoj odevzdat podepsaná smlouva o dílo a my
ještě nemáme ukončené výběrové řízení. Druhý projekt řeší výtah, interiéry,
nádvoří, kuchyň, elektroinstalaci, vzduchotechniku. Výzva byla vyhlášena
v loňském roce a do konce února byl termín podání. Všechny dokumenty se
stačily podat v termínu, jen vygenerovaná žádost z datových schránek neodešla a
nebyla tedy podána. Zda bychom dotaci získali, nevíme. Tento druhý projekt byl
na částku 32 mil. Kč, z toho dotace 18 mil. Kč. V září bude vypsána další výzva,
žádost podáme.
Pokud vysoutěžíme první projekt, musí okna odsouhlasit památkáři, poté výroba
trvá i cca 2 měsíce. Podle toho pak začneme s rekonstrukcí buď v září nebo až na
jaro příštího roku.
Kanalizace ZŠ – musíme doprojektovat, máme zkušenosti týkající se starých
map. V okamžiku, kdy se doprojektuje do realizační podoby, firma přechází na
kotelnu základní školy. Není to jen kotelna, je to i zastínění, rekuperace, rozvod
teplé vody, elektroinstalace, osvětlení, postupně tedy rekonstrukce v celé budově.
Obecní restaurace – máme informace, že by se měly v listopadu otevírat výzvy na
knihovny. Firma, která bude dělat školu by v souběhu projektovala i obecní
restauraci. Projektovali bychom pro dvě patra, 1. patro knihovna, informační
centrum města, veřejné toalety, Remízek, důchodci /vše co je na staré škole/. Ve
druhém patře ZUŠ, která by měla mít přesně dané parametry v rámci výuky,
včetně sálu.“
 Projekt kanalizace a ČOV
Ing. Křižan: „Máme dokončenou projektovou dokumentaci pro čističku odpadních
vod, projekt pro kanalizaci se dopracovává. Oba projekty se slučují. Ministerstvo
zemědělství otevřelo dotace na kanalizace a ČOV, podle expertů se měl zásobník
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plnit dva měsíce a byl naplněn a vyčerpán během 9 dnů. Byla tedy vyčerpána
alokace, která tam byla nastavena. Jsme ve skupině žádostí, kdy bychom mohli
nahrazovat žádosti, které nesplňují podmínky.“
 Projekt odbahnění Starohorského potoka
Ing. Křižan: „V pátek se uskuteční první schůzka i s vlastníkem pozemku, kde se
bude ukládat vytěžená zemina. V květnu se zahájí stavební práce.“
 Projekty přes MAS (MŠ, kino aparatura)
Ing. Křižan: „Kino – aparaturu máme dodanou, vyzkoušenou a zvukař je
zaškolený. Projekt bude končit v dubnu.
Mateřská škola – projekt končí v červnu, práce začnou probíhat v květnu, protože
nanášení tartanu potřebuje teplé počasí.“
 Prodej nemovitostí (Horní Drahy, Hlavní č.p. 496, Lipová 1111)
Ing. Křižan: „Horní Drahy – máme zájemce (pan X.Y.), který původně měl žádost
na směnu na dva pozemky, po úzkém jednání a ocenění dle aktuálních cen chce
jenom jednu parcelu a nad pozemkem má zájem ještě o zemědělskou půdu tak,
aby stavební parcela s příslušenstvím k domu byla cca 1200-1300 m2. Druhou
žádost přinesl pan X.Y. a má zájem jít také do směny pozemků.
Hlavní 496 – řešilo se s rodinou a X.Y. z důvodu, že přes jejich pozemky v ulici
Nad Kaštancem, kde vedeme černou stavbu – místní komunikaci. Přes jejich
parcelu jsme chtěli napojit síť polních cest, pro projektanty komplexních
pozemkových úprav je nakonec tento pozemek bezvýznamný, proto rada města
rozhodla vyřešit pouze pozemek pod stavbou komunikace a chodníkem. Z tohoto
důvodu je dům volný. Další žádost na prodej tohoto domu máme od pana X.Y.
mladšího, který jej chce směnit za další pozemek v rámci centra města.
Lipová 1111 – termín na vystěhování p. X.Y. byl konec února, zatím jsem od ní
neobdržel žádné sdělení. V okamžiku, kdy se nájemkyně vystěhuje, dům
necháme ocenit a půjde k prodeji. Pokud se nenajdou zájemci, kteří by nabídli
městu půdu ke směně, půjde prodej nejvyšší nabídce.“
 Územní plán města Hluk (veřejné projednání změny č.1 – 25.05.2021,
Změna č.2, studie)
Ing. Křižan: „Městský úřad Uherské Hradiště stanovil termín veřejného projednání
Změny č. 1 Územního plánu Hluk na 25. května 2021 v 15:00 hodin na tvrzi. Poté
se nachystá k projednání na zastupitelstvu města v měsíci září, kde se budou
taktéž schvalovat návrhy do změny č. 2. První návrh je kolem rodinného domu po
paní X.Y. v ulici Závodní a druhý výstavba supermarketu LIDL mezi okály a
cestou od Kunovic do Hluku. Developeři mají smlouvy o smlouvách budoucích o
odkupu pozemků v této lokalitě. Proběhlo jednání, celé území musíme uzpůsobit.
Tuto informaci máme od vánoc. Podmínkou pro schválení změny č. 2 územního
plánu bude vypracování dvou studií. První studie bude řešit celou aglomeraci od
Kunovic, chtějí obchvat města až po ulici Ostrožskou, Starý a Nový Lán, kdy by se
odlehčilo křižovatce na dolním konci. Není to iniciativa města, LIDL převážnou
část studie zaplatí. Druhá studie pro sídliště od ulice Za Mlýnem až po Autopal ke
garážím by řešila provoz, parkování, bytové domy, zeleň.“
 Projekty VO a HDPE (Čtvrtě, Sadová, Sokolská, Družstevní, Novoveská)
Ing. Křižan: „Všechny uvedené projekty jedou, pouze v ulici Sadové a Sokolské
jsou problémy se souhlasy vlastníků. Pokud je nezajistíme, musíme
přeprojektovat.“
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 Strategický rozvojový plán města Hluk
Ing. Křižan: „ Pokud budeme chtít řešit velké investice typu co se starou školou,
obecní restaurací, musíme dát do Strategického rozvojového plánu města Hluk.
Bude to podmínkou k žádosti o dotaci tak, jak u sportovní haly.“
 Nezaměstnanost k 31.03.2021
Obec, okres, kraj
Hluk

Počet uchazečů

nezaměstnanost v %

67

2,29

1 961

3,11

ORP Uherský Brod

934

2,46

okres Uh. Hradiště

2 920

2,93

Zlínský kraj

13 386

3,38

306 616

4,24

ORP Uh. Hradiště

ČR
 Daňové příjmy
skutečnost 1- 21.04.2020
17 802 369, 56 Kč

skutečnost 1-21.04.2021
17 498 129,46 Kč

srovnání skutečnosti roku
2021 s rokem 2020
-

304 240,10 Kč

 Stavy účtů k 21.04.2021
Běžný účet u KB
27 227 437 Kč
Běžný účet Česká spořitelna- nájmy DCHB
74 666 Kč
Inkasní účet Česká spořitelna
1 682 Kč
Účet ČNB
1 193 688 Kč
Účet ČNB Bezbariérové chodníky
482 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------Celkem účty
28 497 955 Kč
Úvěry u České spořitelny k 21.04.2021
Úvěr č. 1 u České spořitelny
Úvěr č. 2 u České spořitelny
Celkem úvěry nesplacené

9 349 982 Kč
4 039 321,50 Kč
13 389 303,50 Kč

 COVID Hluk – k 18.04.2021 měl Hluk 64 nakažených osob, dle grafu je vzestupná
tendence.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.

-

20 -

Ing. Pavel Botek – nový vedoucí odboru investic a místního hospodářství: „Žiji celý
život v Ostrožské Nové Vsi, z toho 22 let v komunální sféře. Poslední účinkování bylo
na Zlínském kraji. Po zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl podat přihlášku do
výběrového řízení a od 15. března 2021 jsme nový vedoucí odboru investic. Mám na
starosti místní hospodářství, všechny budovy, pozemky, přípravu investic,
příspěvkové organizace, správu budov, inženýrských sítí.“
p. Kateřina Říhová: „Stojí vedení města o výstavbu Lidlu v Hluku?“
Ing. Martin Křižan: „Město Hluk neovlivní výkupy pozemků od občanů, může ovlivnit
pouze územní plán. Jestli v územním plánu přesně vyspecifikujeme, co tam chceme,
tak to tam může být. Ale pozor, ta část od járku k cestě je už v územním plánu jako
plocha pro podnikání, tam mohou okamžitě stavět. Město Hluk je postaveno do role,
že už má někdo pozemky a my s tím pouze pracujeme. Dokud byl na dolním konci
obchod, tak jsem žádný supermarket nepotřeboval. V průběhu studie by se udělala
nejdříve poptávka lidí, zda by uvítali zvýšení dopravy. Muselo by se udělat
odhlučnění. Apelovali by jsme na omezení pracovní doby supermarketu.“
Ing. Mgr. Lenka Dvořáčková: „Když se postaví Lidl, na náměstí už by nebyly
obchody?“
Ing. Martin Křižan: „Já nevím, nemám ve volebním programu výstavbu Lidlu, já s tím
mám pouze práci.“
Mgr. Botek: „Potom bude záležet na každém z Vás zastupitelů jak se k tomu
postavíte, jestli si myslíte, že to někoho zlikviduje. My to máme ve volebním
programu, takže já jsem pro. Momentálně v Hluku nevidím Hlučana, kterému bychom
měli zlikvidovat obchod s potravinami.“
Ing. Mgr. Lenka Dvořáčková: „Bylo by výhodné tu mít Lidl, ale pro Hlučany, kteří zde
provozují obchody je to špatné.“
Ing. Martin Křižan: „Když Hlučané prodali pozemky, my to neovlivníme. Údajně
kupovali za vysoké ceny za metr čtvereční.“
Ing. Pavel Dohnal: „Toto už bude záležitost příštího zastupitelstva města.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí informace o činnosti orgánů města,
nezaměstnanosti, daňových příjmech, stavu účtů.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/21
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí informace o činnosti orgánů města,
nezaměstnanosti, daňových příjmech, stavu účtů.
8

Diskuse
Občan X.Y.: „Jak dopadlo jednání s městem Kunovice ohledně cyklostezky a jak
daleko je řešení odpadového hospodářství?“
Ing. Křižan: „S městem Kunovice proběhla dvě jednání s panem starostou Ing.
Pavlem Vardanem a Ing. Milanem Valouchem, vedoucím odboru investic, mnou a
panem Ing. Pavlem Botkem, vedoucím odboru investic.
Domluvilo se, jak se projektová dokumentace rozjede, obě obce budou pokračovat
individuálně. To znamená, že se bude žádat a stavět individuálně za každou obec.
My od okálů až po hranici katastru uděláme najednou. Na příští radě města
schválíme smlouvu na studii, která by řešila pozemky a trasy, provoz na kole a pro
pěší. Studie by řešila jak provést napojení - do které ulice, aby cyklisté nebloudili.
Odpočivadla, bezpečný přechod k Zemtechu. Studie bude stát 122 tis. Kč bez DPH,
hotová by měla být v srpnu.“
Mgr. Botek: „Řešení odpadového hospodářství – rok 2021 je přípravný na to, aby
motivační systém platil od 01.01.2022. Spolupracujeme s firmou JRK ČR Praha.
V tomto roce žádné změny nebudou.“

- 21 p. Šuránková: „Slovácké vodárny a kanalizace rozesílají nové smlouvy k podpisu, ví o
tom město?“
Ing. Křižan: „Slovácké vodárny a kanalizace dávají smlouvy do pořádku, s městem
bylo domluveno, že budou ukládány do krabice dole naproti pošty a pracovníci
vodáren si je průběžně odebírají.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Na ulici Hlavní je stezka, nešlo by zajistit, aby cyklisté nejezdili
po silnici? Nejde tam dát značku?“
Ing. Křižan: „Hlučané jezdí po stezce, jen cizí lidé jedou po silnici.“
p. Merta: „Značku nelze umístit.“
Ing. Křižan: „Po těchto cestách mohou cyklisté jezdit.“
Ing. Mgr. Dvořáčková: „Jak se v zimě uklízel sníh, chodili k nám lidé proč není
uklizená ta a ta ulice.“
Ing. Křižan: „Škoda, že nepřišli na úřad, pokud byla nějaká ulice neuklizená, musí se
zjistit o kterou ulici šlo a kdo měl na starosti úklid, zda město nebo vybraná firma.“
Ing. Hájek: „Existuje nějaký harmonogram prací na pokládku datových kabelů a
zavádění vysokorychlostního internetu?“
Ing. Křižan: „Díky dotacím by mohlo město Hluk mít do budoucna datový optický
kabel.“
Občan X.Y.: „Hlavní trasy optiky jsou už dnes dovedeny do Hluku od Cetinu, kabely,
které jsou uloženy v zemi je vysokorychlostní optika.“
Ing. Křižan: „Na zavádění optiky v jednotlivých ulicích nemáme plán, ale vynucené
investice. Aktuálně budě zasíťována datovým kabelem v rámci VO ½ ulice Sadové od
proluky směrem ke hřbitovu, celá ulice Cihelní, Čtvrtě a Sokolská.
Další ulice Družstevní – datový kabel bude protlačený pod potokem současně
s kabelem VO tak, aby se mohlo pokračovat dál k JZD. Musíme dodělat ulici Dílce, a
propojit ulici Nad Kaštancem, na toto máme nachystaný projekt. Neděláme
koncepčně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hluk bere na vědomí diskusi zastupitelů a občanů.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: ZM 14/2021/22
Zastupitelstvo města Hluk vzalo na vědomí diskusi zastupitelů a občanů.

9 Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19:35 hodin
Zápis byl vyhotoven dne 29.04.2021
Zapsala: Dana Krhovská
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Zápis ověřil:

p. Mgr. Vladislava Michalčíková:

dne 30.04.2021

p. Ing. Petr Hájek:

dne 30.04.2021

Ing. Martin Křižan
starosta

