BLATNICE
POD SVATÝM ANTONÍNKEM

VÝPIS USNESENÍ
z XX. zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem
(dále jen ZOB) konaného v obřadní síni OÚ v Blatnici pod Sv. Ant. č.p. 28,
dne 14. 04. 2021 v 17.00 hodin
Pozn.: zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny osobní
údaje fyzických osob v jednotlivých bodech zápisu a usnesení jsou
anonymizovány a jsou v souladu s §16, §17 a §95 zákona o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k nahlédnutí na obecním úřadu.
Usnesení č. 01/Z 20/21
Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem schvaluje za zapisovatelku 20. ZOB
Kamilu Novákovou.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 02/Z 20/21
Zastupitelstvo obce Blatnice schvaluje za skrutátora 20. ZOB Ing. Antonína Hanáka, MBA.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 03/Z 20/21
Zastupitelstvo obce Blatnice schvaluje za ověřovatele 20. ZOB Mgr. Lucii Cíchovou a Mgr.
Alenu Hanačíkovou.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 04/Z 20/21
ZOB schvaluje navržený program XX. zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým
Antonínkem včetně výše doplněných bodů a změn.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 05/Z 20/21
ZOB schvaluje smlouvu o právu provést stavbu č. 03MP-006242 s ŘSD ČR, státní
příspěvková organizace, IČO: 65993390.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 06/Z 20/21
ZOB schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce na rok 2021 s firmou
ŠTOLFOVÁ AUDIT, s. r. o., IČ: 06773117.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 07/Z 20/21
ZOB na základě předložené účetní závěrky, v souladu s platnými právními předpisy,
projednalo a schvaluje: Účetní závěrku obce Blatnice pod Sv. Ant., včetně HV, a to: bez
výhrad.
/9, 0, 0/
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Usnesení č. 08/Z 20/21
ZOB na základě předložené účetní závěrky, v souladu s platnými právními předpisy,
projednalo a schvaluje: Účetní závěrku PO –Služby obce Blatnice pod Sv. Ant., včetně HV
ve výši -1.311.591,10 Kč a to: bez výhrad.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 09/Z 20/21
ZOB schvaluje změnu odpisového plánu Obce Blatnice pod Sv. Ant. za rok 2020 ve výši
6.671.526,- Kč.
/9, 0, 0/
8. Rozpočtové opatření č.1

Návrh na
Příjem §

1. změnu rozpočtu obce Blatnice pod Svatým Antonínkem 2021

položka UZ
4222

6409

8115

Dotace JMK363 ÚZP
Ostatní činnosti jinde nezařazené

Financování

119000
5000
124000
1825000
1949000

Výdej §
2310
3742
3311
1032

položka UZ
Vodovod/Pitná voda
Naučná stezka
Dotace-divadelní činn./
Podpora ost.produkčních čin./dřevo

1600000
200000
49000
100000
1949000

Svatava Blahynková
Starostka obce
ZO :
Dne :

20
14.04.2021

Usnesení č. 10/Z 20/21
ZOB schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ve výše uvedeném znění.
/9, 0, 0/
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Usnesení č. 11/Z 20/21
ZOB schvaluje žádost p. XY, Blatnice pod Sv. Ant. ….. o prodej pozemku parc. č. 4616/65
(28 m2) v k. ú. Blatnice pod Sv. Ant.
/0, 9, 0/ - Usnesení není schváleno!
Usnesení č. 12/Z 20/21
ZOB schvaluje žádost p. YY o prodej pozemku parc. č. 4616/64 (28 m2) v k. ú. Blatnice pod
Sv. Ant.
/0, 9, 0/ - Usnesení není schváleno!
Usnesení č. 13/Z 20/21
ZOB schvaluje žádost manž. XY, Blatnice pod Sv. Ant. …. o prodej části pozemku parc. č.
4616/10 v k. ú. Blatnice pod Sv. Ant. v šířce 4 m dle přiloženého nákresu.
/0, 9, 0/ - Usnesení není schváleno!
Usnesení č. 14/Z 20/21
ZOB schvaluje žádost p. YY, Blatnice pod Sv. Ant. …. o prodej pozemku parc. č. 6774 v k.
ú. Blatnice pod Sv. Ant. o výměře 93 m2 (ostatní plocha) za cenu 250,- Kč/m2, poplatky
spojené s převodem hradí kupující.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 15/Z 20/21
ZOB schvaluje žádost p. XY, Blatnice pod Sv. Ant. č.p. …., o směnu pozemku p.č 2030/13
ve vlastnictví obce a navrhuje podání žádosti o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a
cesty na dotčený pozemek ze strany p. XY.
/0, 9, 0/ - Usnesení není schváleno!
Usnesení č. 16/Z 20/21
ZOB schvaluje žádost p. YY, Blatnice pod Sv. Ant. č.p. …. o směnu či prodej
pozemku p.č. 2030/13 ve vlastnictví obce a navrhuje podání žádosti o zřízení věcného
břemene služebnosti stezky a cesty
na dotčený pozemek ze strany p. YY.
/0, 9, 0/ - Usnesení není schváleno!
Usnesení č. 17/Z 20/21
ZOB schvaluje žádost p. XY, Blatnice pod Sv. Ant. …. o povolení úpravy nájezdu před
domem č. p. ….. Úprava bude provedena z rozebíratelné dlažby. Obci bude v případě
nutnosti umožněn přístup k sítím na náklady p. XY.
Jelikož došlo k započatí prací na nájezdu před schválením žádosti , žadatel na sebe bere
riziko, že v případě nutnosti opravy sítí , či jiných činností ze strany obce , může dojít
k porušení nájezdu včetně podkladní vrstvy.
/9, 0, 0/
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Usnesení č. 18/Z 20/21
ZOB schvaluje žádost spolku Divadlo oProti z. s. , Blatnice pod Sv. Ant. 28, IČ: 05830028 o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Blatnice pod Sv. Ant. ve výši 48.500,- Kč a zároveň
schvaluje veřejnoprávní smlouvu.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 19/Z 20/21
ZOB schvaluje podání dotace přes MAS obcí Horňácka a Ostrožska z operačního programu
Program rozvoje venkova – výzva 4 na projekt "Naučná vinařská stezka".
/5, 2, 2/ - Usnesení není schváleno!
Usnesení č. 20/Z 20/21
ZOB schvaluje firmu Kavyl, spol. s r. o., IČO: 49975358 jako zhotovitele zakázky „Oprava
a odbahnění MVN Hájek“ v částce 1.220.634,17 Kč včetně DPH, která vzešla ze zadávacího
řízení jako vítězná nabídka a zároveň schvaluje smlouvu o dílo.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 21/Z 20/21
ZOB schvaluje dodatek smlouvy č.1 ke smlouvě 70/2020 (číslo smlouvy zhovitele S21-034031 ) uzavřenou s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, IČ 480 35 599. Dodatkem se upravuje lhůta pro dokončení stavby, předání a
převzetí díla a vyklizení staveniště na termín 6/2021 a cena díla na 6 354 407,53 Kč včetně
DPH.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 22/Z 20/21
ZOB schvaluje žádost Linky bezpeční o finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč a zároveň
schvaluje darovací smlouvu.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 23/Z 20/21
ZOB schvaluje žádost FK Blatnice pod Sv. Ant., IČ: 49418955 o přidělení pořadatelství
hlavní poutě v termínu 13.6.2021 na kopci sv. Antonína.
/9, 0, 0/
Usnesení č. 24/Z 20/21
ZOB schvaluje příkazní smlouvu na zajištění výkonu inženýrské činnosti MVN Hájek č.
2021/4 s firmou Stavební servis.net, s.r.o.,IČ: 01489810
/9, 0, 0/

Svatava Blahynková v.r.
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