BLATNICE
POD SVATÝM ANTONÍNKEM

ZÁPIS
z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem
(dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 5. 5. 2011 v 1700 hodin
Počet přítomných členů
Počet omluvených členů
Počet neomluvených členů
Hosté
Zapisovatel a skrutátor

Program

:
:
:
:
:

11 (dle prezenční listiny)
0 (dle prezenční listiny)
0 (dle prezenční listiny)
Kamila Nováková

:
1. Zahájení
2. Návrh programu zasedání a jeho schválení
3. Pronájem, převod a prodej pozemků a movitého majetku
4. Organizační záležitosti
5. Připomínky a podněty členů ZOB a občanů
6. Závěr

Vzhledem k nadpoloviční účasti členů Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem
(dále jen ZOB) je Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem v souladu s ust. § 92,
odst.3, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, usnášení schopné.

1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce Ing. Vladimír Hanák, který přivítal občany a zastupitele obce,
dne 5. 5. 2011 v 17,00 hodin. Informace o konání VI. zasedání byla zveřejněna na úřední
desce Obecního úřadu Blatnice pod Svatým Antonínkem, a to nejméně 7 dní přede dnem
konání zasedání. Starosta obce ing. Vladimír Hanák jmenoval Kamilu Novákovou
zapisovatelkou a skrutátorkou.

2. Návrh programu a jeho schválení
Starosta Ing. Vladimír Hanák seznámil všechny přítomné s programem zasedání ZOB.
Usnesení č. 01/Z 6/11
ZOB schvaluje navržený program VI. zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým
Antonínkem. /10, 1, 0/
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3. Pronájem, převod a prodej pozemků a movitého majetku
3.1 Záměr obce odprodat movitý majetek ve vlastnictví Obce Blatnice pod Sv. Ant.
- nákladní automobil Praga V3S bez RZ nepojízdný
- nákladní automobil NA-N1-SS skříňový typu N3 RZ 3B72904
Usnesení č. 02/Z 6/11
ZOB schvaluje odprodej movitého majetku ve vlastnictví Obce Blatnice pod Svatým
Antonínkem
- nákladní automobil Praga V3S bez RZ nepojízdný
- nákladní automobil NA-N1-SS skříňový typu N3 RZ 3B72904 /10,1,0/

3.2 Žádost o prodej nabízeného vyřazeného nákladního automobilu
Žádost p. Milana Švrčka, Suchov č. 253 o prodej nákladního automobilu PV3S.
Usnesení č. 03/Z 6/11
ZOB rozhodlo o znovuzveřejnění záměru na úřední desce ObÚ Blatnice pod Svatým
Antonínkem /11,0,0/

3.3 Žádost o schválení posunutí hranice pozemku
Žádost manž. Šimlíkových o schválení posunutí hranice pozemku p.č. 4617/8 v trati
Novosady o 1,2 m do obecního pozemku, který s ním sousedí a zároveň žádost o bezplatný
převod do KN.
Usnesení č. 04/Z 6/11
ZOB bere na vědomí žádost manž. Šimlíkových o schválení posunutí hranice pozemku p.č.
4617/8 v trati Novosady o 1,2 m do obecního pozemku a rozhodlo vstoupit do jednání
s firmou RWE./nehlasováno/

3.4 Žádost o pronájem nebyt. prostor
Žádost p. Ondřeje Bíly, Hroznová Lhota č.p. 380 o pronájem prostor o rozměru cca 10x20 m
v areálu Svazarmu v Blatnici pod Sv. Ant.
Usnesení č. 05/Z 6/11
ZOB neschvaluje žádost p. Ondřeje Bíly, Hroznová Lhota č.p. 380 o pronájem prostor o
rozměru cca 10x20 m v areálu Svazarmu v Blatnici pod Sv. Ant. /0,11,0/

4. Organizační záležitosti
4.1 Informace o vybraných nákladech ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. za rok 2010
Starosta Ing. Vladimír Hanák seznámil s náklady ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. za rok 2010.
Usnesení č. 06/Z 6/11
ZOB bere na vědomí
/nehlasováno/
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4.2 Žádost ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant., okres Hodonín, příspěvková organizace o
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010
Ředitelství ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. žádá zastupitelstvo o schválení rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2010 v celkové částce 146.941,01 Kč.
Fond odměn 15%...........22.041,00 Kč
Rezervní fond 85%...........124.900,01 Kč
Usnesení č. 07/Z 6/11
ZOB schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. za rok
2010 v celkové částce 146.941,01 Kč.
Fond odměn 15%...........22.041,00 Kč
Rezervní fond 85%...........124.900,01 Kč /11,0,0/

4.3 Žádost ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant., okres Hodonín, příspěvková organizace o
povolení přijetí darů
Ředitelství ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. žádá zastupitelstvo o přijetí věc. daru
- 2 ks dětských nástěnných hodin
- 1 ks CD – Jiří Suchý – Po babičce klokočí
- žaluzie do oken 5. třídy
- žaluzie do oken 1. třídy
Usnesení č. 08/Z 6/11
ZOB schvaluje přijetí věc. darů. /10,0,1/

4.4 Upozornění ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant., okres Hodonín, příspěvková organizace
na nedostatek finančních prostředků na platy zaměstnanců MŠ Suchov
Ředitelství ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. upozorňuje, že v roce 2011 není dostatek
mzdových prostředků, poskytovaných KÚ Brno, na platy zaměstnanců odloučeného
pracoviště MŠ Suchov. Scházející částka 220.000,- Kč. V případě, že obec Suchov neuhradí
tuto částku, nutnost zrušení odloučeného pracoviště MŠ Suchov.
Usnesení č. 09/Z 6/11
ZOB bere na vědomí. /nehlasováno/
ZOB schvaluje projednat s Obcí Suchov /10,0,1/

4.5 Návrh na 1. Změnu rozpočtu obce Blatnice pod Sv. Ant. v roce 2011
U příjmů návrh povýšit rozpočet o 1.759.400,- Kč
Zvýšení DPH
1.000.000,- Kč
Příspěvek na provoz školního autobusu
105.000,- Kč
Neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011
11.400,- Kč
Vratka přeplatku od firmy Bohemia Energy
323.000,- Kč
Investiční dotace /vodovodní přivaděč/
320.000,- Kč
U výdajů návrh povýšit rozpočet o 1.801.400,- Kč
Sčítání lidu, domů, bytů 2011
Úhrada splátek /firma Konečný/ 10 x 200.000,- Kč

11.400,- Kč
2.000.000,- KČ
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Investice – bezdrátový rozhlas
/přes Mikroregion Ostrožsko/

- 210.000,- Kč

Poněvadž výdaje jsou vyšší o 42.000,- než příjmy, tento rozdíl bude uhrazen z přebytku
hospodaření z minulého roku – položka 8115.
Usnesení č. 10/Z 6/11
ZOB schvaluje 1. Změnu rozpočtu obce Blatnice pod Sv. Ant. v roce 2011 /10,0,1/

4.6 Žádost o napojení na obecní vodovod a kanalizaci
Žádost p. Květoslavy Petraturové, Blatnice pod Sv. Ant. č.p. 720 o napojení na obecní
vodovod a kanalizaci vinného sklepa na parcele č. 380.
Usnesení č. 11/Z 6/11
ZOB schvaluje žádost p. Květoslavy Petraturové, Blatnice pod Sv. Ant. č.p. 720 o napojení
na obecní vodovod a kanalizaci vinného sklepa na parcele č. 380. /11,0,0/

4.7 Žádost o finanční příspěvek
Žádost Občanského sdružení S ÚSMĚVEM o finanční příspěvek 5.000,- Kč na akci IX.
Mezinárodní festival na vodě „Lučina 2011“
Usnesení č. 12/Z 6/11
ZOB neschvaluje žádost Občanského sdružení S ÚSMĚVEM o finanční příspěvek 5.000,Kč na akci IX. Mezinárodní festival na vodě „Lučina 2011“ /0,11,0/

4.8 Žádost o vydání souhlasu se stavbou
Žádost firmy AKsurt spol. s r.o., Erbenova 8, Hodonín o vydání souhlasu se stavbou
„Bioplynové stanice“ na parc. č. 4610/46 a 4610/57 v k. ú. Blatnice pod Sv. Ant. v majetku
pana Ing. Romana Trusky.
Usnesení č. 13/Z 6/11
ZOB bere na vědomí žádost firmy AKsurt spol. s r.o., Erbenova 8, Hodonín o vydání
souhlasu se stavbou „Bioplynové stanice“ na parc. č. 4610/46 a 4610/57 v k. ú. Blatnice pod
Sv. Ant. v majetku pana Ing. Romana Trusky. /nehlasováno/
ZOB rozhodlo o uskutečnění místního šetření zastupiteli obce ve městech (obcích), kde byla
tato stavba vybudována a o předložení bližšího inv. záměru firmy AKsurt spol. s r. o. spolu
s vyjádřením vlivu na životní prostředí. /11,0,0/

4.9 Likvidace skládky u koupaliště
Žádost pana Ing. Romana Trusky, Blatnice pod Sv. Ant. č.p. 882 o spolupodílení se Obce
Blatnice pod Sv. Ant. na financování likvidace skládky zeminy u koupaliště.
Usnesení č. 14/Z 6/11
ZOB neschvaluje žádost pana Ing. Romana Trusky, Blatnice pod Sv. Ant. č.p. 882 o
spolupodílení se Obce Blatnice pod Sv. Ant. na financování likvidace skládky zeminy u
koupaliště. /0,6,5/
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4.10 Žádost o opravu příjezdové cesty
Žádost občanů o opravu příjezdové cesty k rodinným domům nad mlýnem.
Usnesení č. 15/Z 6/11
ZOB schvaluje žádost občanů o opravu příjezdové cesty k rodinným domům nad
mlýnem./11,0,0/

4.11 Žádost o finanční příspěvek
Žádost SRPŠ při ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. o finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na
plánovanou akci – „Ukončení školního roku“
Usnesení č. 16/Z 6/11
ZOB schvaluje žádost SRPŠ při ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. o finanční příspěvek ve výši
1.000,- Kč na plánovanou akci – „Ukončení školního roku“ /11,0,0/

4.12 Žádost o finanční příspěvek na rok 2011
Žádost Charity Veselí nad Moravou o příspěvek na rok 2011 ve výši 20.000,- Kč pro
pečovatelskou službu.
Usnesení č. 17/Z 6/11
ZOB schvaluje žádost Charity Veselí nad Moravou o příspěvek na rok 2011 ve výši 10.000,Kč pro pečovatelskou službu. /10,1,0/

4.13 Žádost o povolení výběru parkovného na pouti Matice svatoantonínské
Žádost Matice svatoantonínské o povolení výběru parkovného na pouti Matice
svatoantonínské, konané dne 5.6.2011 od 10.30 hod.
Usnesení č. 18/Z 6/11
ZOB bere na vědomí žádost Matice svatoantonínské o povolení výběru parkovného na pouti
Matice svatoantonínské, konané dne 5.6.2011 od 10.30 hod. /nehlasováno/

4.14 Žádost o odkoupení klimatizační jednotky a bojleru
Žádost p. Dagmar Žajdlíkové o odkup klimatizační jednotky a bojleru v bývalé cukrárně za
cenu 6.429,- Kč. Touto částkou bude pokryt dluh č. fa 2009333.
Usnesení č. 19/Z 6/11
ZOB neschvaluje žádost p. Dagmar Žajdlíkové o odkup klimatizační jednotky a bojleru
v bývalé cukrárně za cenu 6.429,- Kč. /0,11,0/

4.15 Turistická ubytovna – projednání, stanovení nových cen za ubytování
Projednání cen, sezonního navýšení cen za ubytování.
Interval pro dlouhodobé ubytování……. 1 měsíc
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Cena za osobu/noc – přízemí – dlouhodobě….150,- Kč
- krátkodobě ….200,- Kč
Cena za osobu/noc – I. patro – dlouhodobě ….130,- Kč
- krátkodobě …. 170,- Kč
Usnesení č. 20/Z 6/11
ZOB schvaluje navýšení cen v místní turistické ubytovně
Interval pro dlouhodobé ubytování……. 1 měsíc
Cena za osobu/noc – přízemí – dlouhodobě….150,- Kč
- krátkodobě ….200,- Kč
Cena za osobu/noc – I. patro – dlouhodobě ….130,- Kč
- krátkodobě …. 170,- Kč /11,0,0/

4.16 Žádost o odstranění kamenů
Žádost manž. Nedbalových o odstranění kamenů z obecního pozemku, bránících při výjezdu a
vjezdu do jejich RD.
Usnesení č. 21/Z 6/11
ZOB schvaluje žádost manž. Nedbalových o odstranění kamenů z obecního pozemku,
bránících při výjezdu a vjezdu do jejich RD./9,0,2/

4.17 Žádost o umístění informační tabule
Žádost firmy SEIKO Flowcontrol spol. s r. o. o umístění informační tabule před jejich firmou.
Jedná se o kovový rám o vel. 150x250 cm s možností osazení plastových vyměnitelných
plátů, které by upozorňovaly případné zájemce na možné zaměstnání na zde inzerované volné
pracovní pozice.
Usnesení č. 22/Z 6/11
ZOB schvaluje žádost firmy SEIKO Flowcontrol spol. s r. o. o umístění informační tabule
před jejich firmou. Jedná se o kovový rám o vel. 150x250 cm s možností osazení plastových
vyměnitelných plátů, které by upozorňovaly případné zájemce na možné zaměstnání na zde
inzerované volné pracovní pozice./11,0,0/

4.18 Změny v obecné závazné vyhlášce Blatnice pod Sv. Ant. č. 1/2011 o místních
poplatcích za užívání veřejného prostranství
Změna v čl. 2, čl. 5.
Usnesení č. 23/Z 6/11
ZOB schvaluje změny v obecné závazné vyhlášce Blatnice pod Sv. Ant. č. 1/2011 o místních
poplatcích za užívání veřejného prostranství. /10,0,1/

4.19 Pohledávky obce Blatnice pod Sv. Ant. k 4.5.2011
Starosta ing. Vladimír Hanák seznámil zastupitele obce a občany s pohledávkami obce
Blatnice pod Sv. Ant. a SOB, p.o. ke dni 4.5.2011.
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Usnesení č. 24/Z 6/11
ZOB bere na vědomí. /nehlasováno/
4.20 Zápis revizní a kontrolní komise
Pan Ladislav Vyskočil – předseda revizní a kontrolní komise seznámil občany a zastupitele se
zápisem revizní a kontrolní komise.
Usnesení č. 25/Z 6/11
ZOB bere na vědomí. /nehlasováno/

4.21 Žádost o reklamaci
Pošta Blatnice pod Sv. Ant. žádá o záruční opravu oken a dveří.
Usnesení č. 26/Z 6/11
ZOB bere na vědomí žádost Pošty Blatnice pod Sv. Ant. o záruční opravu oken a dveří.
/nehlasováno/

4.22 Posouzení nezávislou práv. firmou – podání návrhu k soudu
ZOB rozhodlo o podání žádosti nezávislé právní firmě o posouzení možnosti trestního stíhání
za vzniklé náklady ve výši 2.368.000,- Kč (náklady na exekutora, soudní poplatky a úroky
z prodlení) na bývalého starostu obce pana Josefa Vavříka.
Usnesení č. 27/Z 6/11
ZOB bere na vědomí podání žádosti nezávislé právní firmě o posouzení možnosti trestního
stíhání za vzniklé náklady ve výši 2.368.000,- Kč (náklady na exekutora, soudní poplatky a
úroky z prodlení) na bývalého starostu obce pana Josefa Vavříka. /nehlasováno/

4.23 Oprava izolace střechy – bytovka č.p. 650
Starosta obce Ing. Vladimír Hanák informoval zastupitele o špatné izolaci střechy
(vybudována firmou Střecha – p. Konečný) na bytovce č.p. 650 a nutnosti její opravy.
Usnesení č. 28/Z/ 6/11
ZOB bere na vědomí a pověřilo starostu obce Ing. Vladimíra Hanáka jednáním s firmou
Střecha – p. Konečný. /nehlasováno/

5. Připomínky a podněty členů ZOB a občanů
p. Svatava Blahynková – fotografie vyvezeného odpadu v poli na nástěnce ObÚ i na
obchodním středisku, několik málo dnů po sběru odpadu v obci, zveřejňování těchto případů
- pozvání na dětskou KINDER SHOW 15.5.2011
- pozvání na vernisáž obrazů 20.5.2011
- pozvání na „Putování po blatnických búdách“ 21.5.2011
JUDr. Pavel Gazárek – vrátit stůl + lavky na obec. pozemek, pomník pod lipou,vrátit
opravený kříž na původní místo
Ing. Antonín Trojanec – kam se má ukládat odpad – posečená tráva, listí, větve?
p. Dušan Soviš – po dohodě s ObÚ na stanovené místo
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p. Svatava Blahynková – výhledově řešit kompostér, kontejner na výše uváděný odpad
Ing. Vladimír Hanák – stavební suť ukládat (vozit) – drtička Veselí nad Moravou
Ing. Vladimír Hanák – upozornil na problémy s odevzdáním elektrospotřebičů firmě
Elektrovin z důvodu rozkradení kompresorů z chladniček umístěných na Svazarmu
p. B. Střelcová – špatná hlasitost místního rozhlasu v ulici Pod Starýma horama, hlásit zprávy
v rozhlase v pořadí důležité, méně důležité, kultura a sport
p. Svatava Blahynková – v jednání je zavedení nového bezdrátového rozhlasu
Ing. Vladimír Hanák – místní rozhlas se opravuje každý měsíc až dva
Ing. St. Valášek – dávat hlášení místního rozhlasu na obecní stránky
p. Svatava Blahynková – důležitá oznámení a zprávy se tam již dávají
p. St. Koudelová – 1. poděkování za sběrné pytle
2. úklid rozbitého skla u hřbitova
3. Dluh – úhrada faktury za opravy domu 9.351,- nehodlá hradit, zboření
sousedního domu narušilo statiku, neviděla demoliční povolení a do jejího domu začalo
zatékat…
JUDr. P. Gazárek – na vlastní náklady opravil štít domu p. Koudelové
p. St. Koudelová – dům si opravila sama
p. Josef Vavřík – faktura zahrnuje opravy domu i vzadu, oplechování vybudování koryta…..
p. Koudelová – vymáhání dluhů zemřelých osob – přihlášení dluhu do dědického řízení
Ing. Milan Bogar – existuje zápis (usnesení zastupitelstva) o zrušení výběrového řízení na
ČOV?
Ing. Vladimír Hanák – pošlete si žádost, bude Vám písemně zodpovězeno
p. Juránková – pozemek před domem – 3 roky podána žádost, co se s ní stalo?
p. Svatava Blahynková – zjistíme zpětně v usneseních ze ZOB
p. Juránková – žádá o zajištění zařízení k přesunu garáže, která stojí na kanalizaci, vynaložené
výdaje uhradí
Ing. St. Valášek – připomínky ke změně územního plánu č. 2

6. Závěr
ZOB ukončil starosta obce v 20.10 hodin.
*/ /0,0,0/ - hlasování – první číslo pro, druhé číslo proti, třetí číslo zdržel hlasování

Zapisovatel

:

Kamila Nováková

Starosta obce:

………………………
Ing. Vladimír Hanák
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