BLATNICE
POD SVATÝM ANTONÍNKEM

ZÁPIS
z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem
(dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 21. 7. 2011 v 1800 hodin
Počet přítomných členů
Počet omluvených členů
Počet neomluvených členů
Hosté
Ověřovatelé zápisu

:
:
:
:
:

Zapisovatel a skrutátor

:

Program

10(dle prezenční listiny)
1 (dle prezenční listiny)
0 (dle prezenční listiny)
ing. Stanislav Vyskočil
ing. Antonín Trojanec
ing. Zdeňka Straková

:
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 21. 7. 2011 v 18,05 hodin. Informace o konání IX. 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 ing. Zdeňku Strakovou
zapisovatelkou a skrutátorkou. Za ověřovatele zápisu byli navrženi:
- ing. Stanislav Vyskočil,
- ing. Antonín Trojanec.

Usnesení č. 01/Z 9/11
Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem schvaluje za ověřovatele zápisu p. ing.
Stanislava Vyskočila a ing. Antonína Trojance. /9, 0, 1 /

2. Návrh programu a jeho schválení
Starosta Ing. Vladimír Hanák seznámil všechny přítomné s programem zasedání ZOB.
Usnesení č. 02/Z 9/11
ZOB schvaluje navržený program IX. zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým
Antonínkem. /10, 0, 0/
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3. Pronájem, převod a prodej pozemků a movitého majetku
3.1 Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4616/3
E.ON Distribuce, a. s., žádá o zřízení věcného břemene na parc. č. 4616/3 v k. ú. Blatnice pod
Svatým Antonínkem z důvodu realizace akce „Blatnice, rozšíření kNN, Bachan“.
Usnesení č. 03/Z 9/11
ZOB schvaluje žádost firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4616/3 v k. ú. Blatnice pod
Svatým Antonínkem. /10, 0, 0/

3.2 Převod pozemku parc. č. KN 2030/5
Starosta obce přednesl návrh převodu pozemku parc. č. KN 2030/5 o výměře 1071 m² v k. ú.
Blatnice pod Svatým Antonínkem z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Obce
Blatnice pod Svatým Antonínkem. Jedná se o cestu ve Starých horách.
Usnesení č. 04/Z 9/11
ZOB bere na vědomí podání návrhu na převod pozemku parc. č. KN 2030/5 o výměře 1071
m² v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem z vlastnictví Pozemkového fondu ČR
do vlastnictví Obce Blatnice pod Svatým Antonínkem. Na příštím zasedání ZOB budou
zastupitelé seznámeni s cenou převodu.

3.3 Žádost o povolení využití části pozemku parc. č. 6390/3
Pan Ing. Pavel Bílek, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem 692, žádá o povolení využití
části pozemku parc. č. 6390/3 v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem k vybudování
posezení, které by sloužilo všem návštěvníkům obce po celý rok.
Usnesení č. 05/Z 9/11
ZOB schvaluje žádost pana ing. Pavla Bílka, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem 692, o
využití části pozemku parc. č. 6390/3 v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem k vybudování
posezení. Toto posezení však musí být v případě potřeby demontovatelné bez nároku na
náhradu, a to i v případě jakéhokoliv poškození. Demontáž musí být provedena do 1 měsíce
ode dne doručení písemného požadavku Obce Blatnice pod Svatým Antonínkem. /10,0,0/

3.4 Žádost o odkup části pozemku parc. č. 2188/22 v k. ú. Blatnice pod Sv. Ant.
Paní Emílie Juránková, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 256, žádá o odprodej
části obecního pozemku parc. č. 2188/22 v k. ú. Blatnice p. Sv. Antonínkem o výměře 25 m²
k účelu parkování osobního automobilu.
Usnesení č. 06/Z 9/11
ZOB schvaluje odprodej části obecního pozemku parc. č. 2188/22 v k. ú. Blatnice pod
Svatým Antonínkem paní Emílii Juránkové, bytem Blatnice pod Sv. Ant. 256, ve výměře 25
m² k účelu parkování osobního automobilu. Navrhovaná cena odkupu je 75,- Kč/m². /10, 0, 0/
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3.5 Žádost o odkup částí pozemků parc. č. 4616/80 a 4616/81 v k. ú. Blatnice p. Sv. Ant.
Paní Renata Stúpalová a Pavlína Máčalová, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 649,
žádají o odkup částí obecních pozemků parc.č. 4616/80 ve výměře cca 19 m² a parc. č.
4616/81 ve výměře cca 8 m² v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem. Jedná se o část
pozemku za bytovkou č. p. 649.
Usnesení č. 07/Z 9/11
ZOB schvaluje žádost paní Pavlíny Máčalové a Renaty Stúpalové, bytem Blatnice pod
Svatým Antonínkem č. 649, o odkup částí obecních pozemků parc. č. 4616/80 ve výměře cca
19 m² a parc. č. 4616/81 ve výměře cca 8 m² v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem. Jedná
se o část pozemku za bytovkou č. p. 649. Navrhovaná cena prodeje je 75,- Kč/m². /10,0,0/

4. Organizační záležitosti
4.1 Pronájem nebytových prostor v DPS
Charita Veselí nad Moravou, Masarykova 136, Veselí n. Mor., žádá o pronájem nebytových
prostor v Domě s pečovatelskou službou č. p. 886 v Blatnici p. Sv. Antonínkem. Prostory
budou sloužit jako zázemí pro služby poskytované občanům v obci a na DPS. Charita
z důvodu neziskové činnosti žádá o pronájem za cenu 1,- Kč/m²/měsíc.
Usnesení č. 08/Z 9/11
ZOB bere na vědomí žádost Charity Veselí nad Moravou, Masarykova 136, Veselí n. Mor.,
o pronájem nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou č. p. 886 v Blatnici p. Sv.
Antonínkem. Prostory budou sloužit jako zázemí pro služby poskytované občanům v obci a
na DPS. Navrhovaná cena pronájmu je ve výši 20,- Kč/m²/měsíc. Do příštího zasedání ZOB
bude zjištěno, zda požadované prostory musí být přístupny dle zákona pro potřeby občanů.

4.2 Žádost o finanční podporu
Rocková skupina „CLOSE-UP“, zastoupená Markem Vyskočilem, bytem Blatnice pod
Svatým Antonínkem 796, žádá o finanční podporu ve výši 10.000,- Kč na pořízení nahrávky
CD.
Usnesení č. 09/Z 9/11
ZOB neschvaluje žádost rockové skupiny „CLOSE-UP“ o finanční příspěvek. /9, 0, 1/

4.3 Žádost o přijetí do pracovního poměru
Paní Jarmila Žufanová, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 641, žádá o přijetí do
pracovního poměru jako uklizečka v Domě s pečovatelskou službou.
Usnesení č. 10/Z 9/11
ZOB bere na vědomí žádost paní Jarmily Žufanové, bytem Blatnice pod Svatým
Antonínkem č. p. 641, o přijetí do pracovního poměru jako uklízečka na DPS.

4.4 Ceník parkovného při poutích na kopci sv. Antonína
Starosta obce seznámil zastupitele s ceníkem parkovného při poutích na kopci sv. Antonína.
Za parkovací místo v den konání poutě na kopci sv. Antonína navrhuje tyto sazby:
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-

jízdní kolo
motocykl
přívěsný vozík
osobní automobil
kempinkový přívěs
nákladní automobil do 3,5 t
nákladní automobil nad 3,5 t
autobus

5,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
30,- Kč
50,- Kč
40,- Kč
100,- Kč
150,- Kč.

Usnesení č. 11/Z 9/11
ZOB schvaluje ceník parkovného při poutích na kopci sv. Antonína. Za parkovací místo
v den konání poutě schvaluje ZOB tyto sazby:
- jízdní kolo
5,- Kč
- motocykl
10,- Kč
- přívěsný vozík
20,- Kč
- osobní automobil
30,- Kč
- kempinkový přívěs
50,- Kč
- nákladní automobil do 3,5 t
40,- Kč
- nákladní automobil nad 3,5 t
100,- Kč
- autobus
150,- Kč. /10,0,0/

4.5 Žádost o provedení výkopu
Pan ing. Josef Škopík, B. Němcové 1196, Uherské Hradiště, žádá o provedení výkopu přes
obecní komunikaci v délce 6 m v lokalitě Stará hora. Současně žádá o povolení napojení na
obecní kanalizaci.
Usnesení č. 12/Z 9/11
ZOB doporučuje panu ing. Josefu Škopíkovi, B. Němcové 1196, Uherské Hradiště, napojení
na obecní kanalizaci na přípojku firmy VÍNO BLATEL, a. s., Blatnice p. Sv. Ant. 855.

4.6 Žádost o přidělení bytu v DPS
Pan Štěpán Bystřický, bytem nám. Míru, Bzenec, žádá o přidělení bytu v Domově
s pečovatelskou službou v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
Usnesení č. 13/Z 9/11
ZOB bere na vědomí žádost pana Štěpána Bystřického, bytem nám. Míru, Bzenec,
o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Blatnici p. Sv. Antonínkem.

4.7 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce
Starosta obce ing. Vladimír Hanák přednesl zastupitelům návrh smlouvy o vykonání
přezkoumání hospodaření obce mezi Obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem a KAMAAUDIT, spol. s r. o., IČ:25545876, Spojovací 658, Vnorovy.
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Usnesení č. 14/Z 9/11
ZOB schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi Obcí Blatnice pod
Svatým Antonínkem a KAMA-AUDIT, spol. s r. o., IČ:25545876, Spojovací 658, Vnorovy.
/10, 0, 0/
4.8 Vstupné do blatnického muzea
Starosta obce ing. Vladimír Hanák seznámil zastupitelstvo s návrhem na zavedení vstupného
do blatnického muzea ve výši 20,- Kč na osobu.
Usnesení č. 15/Z 9/11
ZOB schvaluje vstupné do blatnického muzea od 1. 8. 2011 ve výši 20,- Kč/osoba a děti
do 15 let zdarma. /10, 0, 0/
4.9 Návrh na prodej kompresoru
Starosta obce přednesl zastupitelům návrh na prodej nevyužívaného kompresu v majetku
Obce Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Usnesení č. 16/Z 9/11
ZOB schvaluje prodej nevyužívaného kompresoru v majetku Obce Blatnice pod Svatým
Antonínkem. /10, 0, 0/
5.10 Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Blatnice p. Sv. Ant.
Starosta obce ing. Vladimír Hanák seznámil zastupitele se zprávou o inventarizaci majetku
Základní a mateřské školy v Blatnici pod Svatým Antonínkem k 31. 12. 2010.
Usnesení č. 17/Z 9/11
ZOB bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku Základní a mateřské školy v Blatnici
pod Svatým Antonínkem k 31. 12. 2010.

5.12 Žádost o přidělení bytu
Paní Jaroslava, Veronika a David Kunovjánkovi, bytem Veselí nad Moravou, žádají o
přidělení obecního bytu z důvodu nevyhovujícího bydlení v ubytovacích zařízení.
Usnesení č. 18/Z 9/11
ZOB bere na vědomí žádost paní Jaroslavy, Veroniky a Davida Kunovjánkových, bytem
Veselí nad Moravou, o přidělení obecního bytu.
5.13 Žádost o přidělení bytu
Paní Romana Chlachulová, t. č. bytem Jalubí 158, žádá o přidělení obecního bytu.
Usnesení č. 19/Z 9/11
ZOB bere na vědomí žádost paní Romany Chlachulové, t. č. bytem Jalubí 158, o přidělení
obecního bytu.

5.14 Žádost o povolení vybudování parkovacího stání u RD č. p. 276
Manželé Štanglovi, trvale bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem 518, žádají o povolení
vybudování parkovacího stání místo stávající předzahrádky rodinného domu č. p. 276.
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Usnesení č. 20/Z 9/11
ZOB schvaluje žádost manželů Štanglových, trvale bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem
518, o povolení vybudování parkovacího stání místo stávající předzahrádky rodinného domu
č. p. 276. Parkovací stání musí být zhotoveno z rozebíratelného materiálu tak, aby byl zajištěn
přístup k inženýrským sítím. /10,0,0/

5.15 Žádost o povolení přestavby předzahrádky na parkovací místo před RD č.p. 522
Paní Zuzana Skočíková, trvale bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 522, žádá o
povolení přestavby předzahrádky rodinného domu č. p. 522 v Blatnici pod Svatým
Antonínkem na parkovací místo o výměře cca 5 m² na parc. č. 6382/3.
Usnesení č. 21/Z 9/11
ZOB schvaluje žádost paní Zuzany Skočíkové, trvale bytem Blatnice pod Sv. Antonínkem
522, o povolení přestavby předzahrádky RD č. p. 522 na parkovací míst o výměře cca 5 m² na
parc. č. 6382/3. Parkovací místo musí být zhotoveno z rozebíratelného materiálu. Před vlastní
realizací bude konzultováno na místě samém se zástupcem Obce Blatnice pod Sv.
Antonínkem. /10,0,0/

5.16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Starosta obce přednesl zastupitelstvu návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené dne 20. 7. 2010. Obsahem dodatku je změna
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v bodech:
- čl. III. odst. 2 nově zní: „Dotaci lze poukázat nejpozději do 31. 12. 2011.“
- v čl. IV. odst. 1 se lhůta pro čerpání dotace mění z 31. 12. 2011 na 31. 12. 2012.
- v čl. IV. odst. 9 se lhůta pro předložení vyúčtování mění z 31. 1. 2012 na 31. 3. 2013.
Usnesení č. 22/Z 9/11
ZOB schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje uzavřené dne 20. 7. 2010. Obsahem dodatku je změna smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v bodech:
- čl. III. odst. 2 nově zní: „Dotaci lze poukázat nejpozději do 31. 12. 2011.“
- v čl. IV. odst. 1 se lhůta pro čerpání dotace mění z 31. 12. 2011 na 31. 12. 2012.
- v čl. IV. odst. 9 se lhůta pro předložení vyúčtování mění z 31. 1. 2012 na 31. 3. 2013.
/10,0,0/

5.17 Žádost Cechu blatnických vinařů o povolení umístění reklamního zařízení
Cech blatnických vinařů žádá o povolení umístění reklamního zařízení na veřejném
prostranství u hlavní křižovatky před Jednotou na pozemku obce parc. č. 6390/4. Reklamní
zařízení bude dřevěné, oboustranné, se stříškou. Rozměry cca 1,2m x 1,5 m.
Usnesení č. 23/Z 9/11
ZOB schvaluje žádost Cechu blatnických vinařů o povolení umístění reklamního zařízení na
veřejném prostranství u hlavní křižovatky před Jednotou. Reklamní zařízení bude dřevěné,
oboustranné, se stříškou. Rozměry cca 1,2m x 1,5 m. /10,0,0/
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5.18 Výměna radiátorových termostatických ventilů v budově ZŠ Blatnice
Starosta obce přednesl zastupitelům návrh na výměnu radiátorových termostatických ventilů
v budově Základní školy Blatnice p. Sv. Ant. Byly osloveny 4 firmy, aby dodaly cenové
nabídky na tuto výměnu, a to:
- p. Jiří Švrček
cenová nabídka ve výši 131.459,- Kč,
- PTÁČEK velkoobchod
cenová nabídka ve výši 96.212,- Kč,
- Stavební společnost Kněždub
cenová nabídka ve výši 197.726,- Kč,
- p. Antonín Vavřík - z důvodu velké pracovní vytíženosti nebyla cenová nabídka
zpracována.
Starosta obce, ing. Vladimír Hanák, doporučil ZOB cenovou nabídku pana Jiřího Švrčka,
který má zkušenosti s touto výměnou na jiných základních školách.
Usnesení č. 24/Z 9/11
ZOB bere na vědomí výměnu radiátorových termostatických ventilů v budově Základní
školy Blatnice p. Sv. Antonínkem panem Jiřím Švrčkem za cenu 131.459,- Kč + tělocvična
ZŠ. Nebyla zahrnuta do cenové nabídky.
5.19 Výměna opotřebených dopravních značek v obci
Starosta obce seznámil zastupitele s nutnou výměnou opotřebených či chybějících dopravních
značek v obci. Byla oslovena firma NVB LINE s. r. o., aby předložila cenovou nabídku na
cca 30 dopravních značek vč. příslušenství a jejich montáže. Cenová nabídka činí 37 676,- Kč
bez DPH.
Usnesení č. 25/Z 9/11
ZOB bere na vědomí výměnu opotřebených či chybějících dopravních značek v obci
společností NVB LINE s. r. o. za cenu 37 676,- Kč bez DPH.

6. Připomínky a podněty členů ZOB a občanů
- p. Blahynková – na příštím zasedání ZOB budou předneseny varianty směny či narovnání
pozemků dle žádosti pana Cíchy, bude projednáno s panem Cíchou do příštího ZOB,
- p. Vyskočil Ladislav – nájemci na DPS si stěžují, že doposud neobdrželi vyúčtování za
odběr plynu,
- p. Hanák – JMP posunulo zúčtovaní na měsíc září, po obdržení faktury bude zpracováno
vyúčtování pro jednotlivé nájemníky,
- p. Trojanec – na Antonínku je potřeba zasypat jámu po odstranění keřů za prodejními
stánky,
- p. Polehňa – od búd směrem na Antonínek chybí dopravní značka STOP nebo dej přednost
v jízdě,
- p. Bachan – není jasný odprodej paní Juránkové, měl by zůstat nějaký prostor kolem sloupu
mezi pozemky pana Macháčka a paní Juránkové, mimo to jsou zde zastavěné obecní pozemky
občany,
- p. Janečka – jaká jsou pravidla pro sečení trávy v obci,
- p. Rumíšek – jak to vypadá s cyklostezkou Blatnice – Veselí, proč obecní rozhlas hraje tak
hlasitě,
- p. Janečka – požaduje, aby hlášení místního rozhlasu bylo zveřejňováno na webových
stránkách obce,
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8. Závěr
ZOB ukončil starosta obce v 19,25 hodin.
*/ /0,0,0/ - hlasování – první číslo pro, druhé číslo proti, třetí číslo zdržel hlasování

Ověřovatelé zápisu

:

ing. Stanislav Vyskočil
ing. Antonín Trojanec

Zapisovatel

:

ing. Zdeňka Straková

Starosta obce:

Ověřovatelé:

………………………
Ing. Vladimír Hanák

……………………………
Ing. Stanislav Vyskočil

…………………………..
Ing. Antonín Trojanec
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