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Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves,
konaného 14.6.2012 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi
Přítomni:

Fila Jiří, Mgr.
Gréeová Eva
Glos Jaroslav
Košut Marek, Mgr.
Kučera Jaroslav
Krutáková Jana, Ing.
Maděřič Jan
Parma Zbyněk, Ing.
Šrámek Pavel, Bc.
Valihrach Milan
Vaněk Radek, Ing.
Zugar Pavel, Ing.

Omluveni:

Petrjanošová Soňa, Mgr.
Sládek Tomáš, Ing.
Tuček Jan

Neomluveni:
Zapisovatel: Janulíková Martina
Ověřovatelé: Krutáková Jana, Ing.
Kučera Jaroslav

Bod č. 1 programu - Zahájení, program 10. veřejného zasedání
zastupitelstva městyse.
10. veřejné zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves zahájil starosta městyse p.
Mgr. Marek Košut a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas, způsobem v obci
obvyklým a v souladu se zákonem o obcích. Přítomno je 10 členů, 5 je omluveno.
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Program 10. veřejného zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady městyse
3. Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2011
4. Převody majetku
5. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2012
6. Zpráva Finančního výboru zastupitelstva
7. Různé
8. Připomínky členů zastupitelstva městyse
9. Připomínky občanů
10. Závěr
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Starosta městyse navrhnul před bod č. 7 Různé zařadit zprávu Kontrolního výboru
zastupitelstva městyse a v bodu 7 - Ponechání zisku za rok 2011 p.o. Služby Moravská Nová
Ves, Nová zřizovací listina p.o. Služby Moravská Nová Ves, Dodatek č.1 ke Smlouvě o
partnerství.
Oslovil zastupitele, zda mají další návrhy na změnu programu. Žádné další úpravy navrženy
nebyly.
Usnesení č. 1/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo program jednání 10.
veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves.
H:

10 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 2/10/2012
Zatupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p. Ing.
Janu Krutákovou a p. Jaroslava Kučeru.
H:

10 pro

0 proti

0 zdržel se

Starosta vyzval zastupitele, zda mají připomínky k minulému zápisu z veřejného zasedání,
které se konalo 20.3.2012.
Připomínky z řad zastupitelů nebyly.
Usnesení č. 3/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zápis z minulého jednání ze
dne 20.3.2012.
H:

10 pro

0 proti

0 zdržel se

Bod č. 2 programu - Zpráva o činnosti rady městyse
Zpráva o činnosti rady za minulé období se týká jednání rady městyse č. 36 - 40. Zastupitelé
měli zápisy k dispozici a byly zveřejněny na webových stránkách obce.
Starosta vyzval zastupitele, zda mají připomínky nebo dotazy k činnosti rady.
Žádné dotazy ani připomínky nebyly.
Usnesení č . 4/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady městyse
za minulé období.
H:

10 pro

0 proti

0 zdržel se

Bod č. 3 - Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2011
Závěrečný účet městyse Moravská Nová Ves za rok 2011 je zveřejněn na webových stránkách
městyse, na úřední desce a byl k nahlédnutí u starosty městyse.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků. Návrh závěrečného účtu
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městyse za rok 2011 byl sestaven dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Součástí je zpráva o výsledku hospodaření za minulý rok - byly zjištěny
chyby a nedostatky, které ale nemají vliv na samotné účetnictví. Jedním z nedostatků je
použití nesprávného číselného kódu při zaúčtování přišlé platby. Druhý nedostatek spočívá v
nesouladu mezi zřizovacími listinami p.o. Služby smlouvami o hospodaření se svěřeným
majetkem. Část nedostatků je již napravena. Zbylé budou opraveny do 31.8.2012. Toto
sdělení se zasílá na Odbor kontrolního a právního dohledu o výsledku přezkoumání
hospodaření obcí v následujícím znění:
1) Územní celek nedodržel základní postupy účtování transférů.
Oprava dokladů č. VD 11/490492 a VD 11/490493 ze dne 4.8.2011 - byla provedena
dokladem číslo 410006 dne 30.5.2012 a účtování uvedeno do souladu s platnými
předpisy.
2) Ve Zřizovací listině příspěvkové organizace bylo chybně vymezeno hospodaření s
majetkem zřizovatele.
Zřizovací listiny zřízených příspěvkových organizací městyse budou postupně opraveny
a upraveny na podmínky dle zákona. Zřizovací listina příspěvkové organizace Služby
Moravská Nová Ves byla již opravena. Zřizovací listiny Mateřské a Základní školy
Moravská Nová Ves budou opraveny do 31.8.2012.
Starosta městyse vyzval zastupitele zda mají dotazy.
P. Maděřič měl dotaz jak se platí otop v hospodě na sokolce.
Místostarosta - od února jsou namontovány nové měřiče tepla a z toho se pak průměrem
vypočítá ještě dlužná částka.
Starosta podotknul, že teď již probíhají platby za energii pravidelně.
18.25 hod. přišel p. Jaroslav Glos, zastupitelů je 11 členů, zastupitelstvo je usnášení schopné.
18.28 hod. přišel p. Ing. Radek Vaněk, zastupitelů je 12 členů a zastupitelstvo je usnášení
schopné.
P. Imrichová podotkla, že dlužná částka za spotřebu energií je v účetnictví p.o. Služby a
projeví se to až v letošním roce a nemá to vliv na závěrečný účet městyse.
Usnesení č. 5/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí Zprávu Odboru kontrolního a
právního o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Městyse Moravská Nová Ves.
H:

11 pro

0 proti

1 zdržel se
Maděřič

Usnesení č. 6/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves po projednání vyslovilo souhlas s celoročním
hospodařením městyse za rok 2011 s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2011 Městyse Moravská Nová Ves a bez dalších výhrad ze
stran zastupitelů a přijala opatření k odstranění nedostatků a chyb.
H:

10 pro

1 proti
Mgr.Fila

1 zdržel se
Maděřič
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Bod č. 4 - Převody majetku
Žádost p. Romany Hejčové, Květná 282, Moravská Nová Ves o odkoupení p.č. 1168/2 k.ú.
Moravská Nová Ves o výměře 27 m2. Dům strojí z části na pozemku, který je ve vlastnictví
městyse.
Rada městyse schválila odprodej pozemku za cenu 300,- Kč/m2.
Usnesení č. 7/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č.
1168/2 v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 27 m2 p. Romaně Hejčové, Květná 282,
Moravská Nová Ves.
Kupní cena je 300,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem pozemku jdou k tíži kupujícího.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Žádost manželů Jana a Miroslavy Prokopových na ul. Pod Kostelem 333 o odkoupení
části pozemku p.č. 906/3 o výměře 1m2 v k.ú. Moravská Nová Ves, který vznikl oddělením z
pozemku p.č. 906 v k.ú. Moravská Nová Ves. Pozemek se nachází pod stavbou garáže a
důvodem zastavění je dorovnání stavební čáry se stavební čárou rodinného domu č. p. 333.
Postup stavebníka byl předem domluven s obcí.
Rada městyse navrhuje odprodej za cenu 300,- Kč /m2, jde o stavební pozemek. Náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí nese žadatel.
Mgr. Fila - vyjadřovala se k těmto převodům stavební komise?
Starosta - jde o majetkoprávní záležitosti a není to třeba, ale např. odkup pozemků manž.
Prokopových zaměřoval p. Grée - člen stavební komise.
Usnesení č. 8/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo prodej části pozemku p.č.
906/3 o výměře 1m2 v k.ú. Moravská Nová Ves, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 906
v k.ú. Moravská Nová Ves na základě geometrického plánu č. 1552-48/2011 vyhotoveném
Ing. Pavlem Grée, a to za cenu 300,- Kč /m2 manželům Janu a Miroslavě Prokopovým, Pod
Kostelem 333, Moravská Nová Ves. Náklady spojené s vkladem nese žadatel.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Žádost manželů Salajkových, Ukrajina 634, Moravská Nová Ves o odkup p.č. 2563/2 o
výměře 123 m2 v k.ú. Moravská Nová Ves. Pozemek se nachází v zahradě za jejich domem a
není zastavitelný, je vedený jako vinice.
Rada městyse navrhuje odprodej za cenu 70,- Kč/m2.
Usnesení č. 9/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č.
2563/2 v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 123 m2 manželům Salajkovým, Ukrajina 634,
Moravská Nová Ves. Kupní cena je 70,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem pozemku ponese
kupující.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se
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Rada městyse projednala návrhy smluv na nákup nemovitostí - pozemků pod veřejným
prostranstvím na ul. Květná, V Zahradách, Na Výsluní, Zákoutí a pozemků pod hřbitovem.
Na cenu pozemků byly zpracovány znalecké posudky. V rozpočtu na rok 2012 byla vyčleněna
částka 200 000,- Kč na nákup pozemků. Návrhy smluv byly doručeny vlastníkům pozemků.
Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit nákupy pozemků v tom pořadí, ve
kterém vyjádřili souhlas s odkupem a to do výše uvolněných rozpočtových prostředků. Zbylé
nákupy pozemků budou vyřízeny v příštím roce, popřípadě v druhé polovině roku dle
finančních možností městyse.
Prozatím se podařilo zajistit souhlas s odprodejem pozemků v celkové výši 150 561,- Kč.
Rada městyse doporučuje odkoupit následují pozemky: p.č. 1988/1, 1988/3, 1988/4, 1988/5,
1988/6, 1056/1, 1053/4, 1321/54, 1321/53, 1321/52, 1321/50, 1321/48, 1321/47, 1321/45,
1321/44, 1331/15, 1331/14, 1331/12, 1331/11, 1331/9, 1331/7, 1331/6, 1331/2, 1988/2,
1331/8 vše v k.ú. Moravská Nová Ves a to za cenu určenou znaleckým posudkem.
Usnesení č. 10/10/2012
Zastupitelstvo městyse schválilo nákup pozemku p.č. 1988/1, 1988/3, 1988/4, 1988/5,
1988/6, 1056/1, 1053/4, 1321/54, 1321/53, 1321/52, 1321/50, 1321/48, 1321/47, 1321/45,
1321/44, 1331/15, 1331/14, 1331/12, 1331/11, 1331/9, 1331/7, 1331/6, 1331/2, 1988/2,
1331/8 v k.ú. Moravská Nová Ves. Kupní cena je 58,595 Kč/m2. Náklady spojené s nákupem
pozemků jdou k tíži kupujícího.
H:

11 pro

0 proti

1 zdržel se
Mgr. Fila

Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva městyse usnesením zastupitelstva městyse
9/4/2011 ze dne 23.3.2011 byl schválen prodej části pozemku p.č. 2789 o výměře 118 m2 p.
Jaroslavu Nešporovi. Stavební odbor Městského úřadu Břeclav zamítl žádost o rozdělení
pozemku. Usnesení zastupitelstva městyse nelze tedy naplnit a rada městyse doporučuje
zastupitelstvu městyse usnesení 9/4/2011 zrušit.
Usnesení č. 11/10/2012
Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves jednohlasně zrušilo usnesení zastupitelstva
městyse 9/4/2011 ze dne 23.3.2011.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Převody pozemků od České republiky - rada městyse projednala možnost požádat o
převedení pozemků od ČR, za kterou jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Je možnost bezúplatně získat pozemky, které tvoří veřejná prostranství. Jedná
se o pozemky p.č. 982 a 984 v k.ú. Moravská Nová Ves. K jednostrannému převodu je
potřeba žádost odsouhlasená zastupitelstvem městyse.
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Usnesení č. 12/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků p.č. 982 a 984 v k.ú. Moravská Nová Ves do vlastnictví obce od České republiky,
kterou zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
H:

10 pro

0 proti

2 se zdrželi
Maděřič
Ing. Vaněk

Bod č. 5 - Návrh rozpočtového opatření č. 1/2012
Změny v rozpočtu se týkají těchto položek
- dotisk propagačního materiálu Městys Moravská Nová Ves - místo tradic - 17.000,- Kč
- příspěvek na vydání CD Mužáci a Ženský sbor Moravská Nová Ves - 33 000,- Kč
- snížení rezervy - přesun financí na položky ad 1) - ad 5)
- příspěvek pro Region Podluží na akce Vinné sklepy na Podluží - 6 900,- Kč, přehlídka
dětských folklorních souborů na Podluží dne 31.3.2012 ve Tvrdonicích 2 000,- Kč a vydání 9.
čísla zpravodaje Zvony Podluží 7 800,- Kč.
- neinvestiční příspěvek pro DSO Čistý jihovýchod na provoz 1 200,- Kč a členský příspěvek
na rok 2012 ve výši 5 200,- Kč.
Mgr. Fila upozornil, že Finanční výbor ve své zprávě uvádí, že v DSO ČJ byly zjištěny
nesrovnalosti v dokladech a nesouhlasí s platbou příspěvku DSO ČJ ve výši 5 200,- Kč a
příspěvku na rok 2012 ve výši 1 200,- Kč.
Ing. Vaněk navrhuje neproplácet úhradu 6 900,- Kč za brožuru Vinné sklepy na Podluží,
kterou vydal Region Podluží v roce 2007, dokud tato nebude fyzicky předložena
zastupitelstvu městyse k nahlédnutí.
Tyto částky budou vyjmuty z návrhu rozpočtového opatření č. 1/2012.
Rozpočtovým opatřením č. 1/2012 dojde v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu
rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem rozpočtu. Z rezervy 6171-5901 bude
celkem přerozdělena částka ve výši 59 800,- Kč na výdajové položky dle rozpisu v
rozpočtovém opatření.
Usnesení č. 13/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č.
1/2012 v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, dojde k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní
celkový objem rozpočtu. Z rezervy 6171-5901 bude celkem přerozdělena částka 59 800,- Kč
na výdajové položky dle rozpisu v rozpočtovém opatření.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Bod č. 6 - Zpráva Finančního výboru zastupitelstva
Zprávu Finančního výboru zastupitelstva přečetla p. Mgr. Bučková. Kontrola byla provedena
24.5. a 4.6. 2012 a byla zaměřena na kontrolu hospodaření městyse s veřejnými prostředky, na
kontrolu vyúčtování kulturních akcí městyse - Slavnostní ohňostroj, Svěcení vína 2011, Ples
městyse, Den země a kontrolu místních poplatků. Rovněž se zabývali uzavřenými smlouvami
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o poskytnutí VFP z rozpočtu městyse občanským sdružením, platbám za energie v baru Na
Sokolce a spolufinancováním sběrného dvora, zde Finanční výbor navrhuje prověřit
spolufinancování projektu sběrného dvora nezávislým auditorem.
Celá zpráva je nedílnou součástí zápisu.
Místostarosta p. Kučera se vyjádřil k nesrovnalostem ohledně sběrného dvora. Bylo zjištěno,
že sběrný dvůr není zapsán v katastru nemovitostí, nebyla nalezena kolaudace kompostárny,
která byla podmínkou provozního řádu, který byl předložen a schválen Jmk Brno. Po
kolaudaci za 5 let má být majetek převeden na městys, není ovšem známo datum kolaudace.
Ing. Parma konstatoval, že zprávu Finančního výboru nelze brát na lehkou váhu a pokud
stejný auditor , který shledal účetnictví obce v pořádku, dělal i audit na p.o. Služby a
nezávislý audit, který proběhl v obci a shledal účetnictví vysoce závadným, pak navrhuje jít
daleko víc do hloubky a bude prosazovat, aby se celá stavba sběrného dvora prověřila zpětně
a to i dotačně. Aby se došlo k pravdivému řešení, tak se bude muset za audit zaplatit, jinak se
problém nevyřeší.
Ing. Vaněk - souhlasí s prošetřením, jenom nechce platit vysokou částku za vyhotovení
auditu.
Usnesení č. 14/10/2012
Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zprávu Finančního výboru
zastupitelstva.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva - zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva
přednesl Ing. Vaněk. Informoval občany, že kontrolní výbor se sešel 22. a 25.5. a na žádost
místostarosty p. Kučery kontroloval jednotlivé body, které byly předmětem kontroly a které
navrhl ke kontrole p. místostarosta.
- nakladač Faresin - majitel nebo provozovatel
- převod majetku od DSO ČJ
- kompostárna - kolaudace
- kompostárna - stroje tak, aby splňovala životní prostředí
- sběrný dvůr - katastr
- definice kompostárny - ve skládkování
Zpráva je nedílnou součástí zápisu.
Místostarosta p. Kučera měl připomínky k zápisu. Doporučil zastavit činnost kompostárny až
do vyřešení kolaudace, která je nutná k vyplacení příspěvků na sběrný dvůr s dotací EU.
Poukázal na to, proč městys nepožádal o kolaudaci stavební úřad. Geometrické zaměření je s
jiným číslem podání. Kompostárna navazuje na ČOV I a ČOV II, kde do zakládky se dávají
vyhnilé kaly a mísí se s pletivama rostlin a štěpků dřeva a papíru. Pokud nemáme tuto
technologii, pak musíme všechny vyhnilé kaly odvážet na Hantály a platit za ně. Štěpkovač,
který je v provozním řádu není ten, který se nakoupil, nesplňuje parametry kompostárny. Dále
chybí překopávač.Služby ani městys nevlastní žádný stroj, který je součástí sběrného dvora,
vlastníkem je DSO ČJ Velké Pavlovice, ale veškeré náklady spojené s údržbou stojů hradí
Služby. Služby nemůžou provozovat sběrný dvůr a kompostárnu, nejsou majiteli dotace. Musí
to tak být po dobu 5 let od kolaudace, pak přejde majetek na městys. Jenomže neproběhla
kolaudace.
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Poukázal na špatně uzavřené smlouvy s VaK Hodonín a.s.
P. Valný - konstatoval, že se jedná o tak závažná pochybení, že by se mělo zahájit trestní
řízení.
Usneseení č. 15/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru
zastupitelstva.
H:

11 pro

0 proti

1 zdržel se
Mgr. Fila

Bod č. 7 - Různé
Služby p.o. Moravská Nová Ves - schválení hospodářského výsledku za rok 2011
Příspěvková organizace Služby Moravská Nová Ves požádala o schválení hospodářského
výsledku za rok 2011, který k 31.12.2011 dosáhl zisku ve výši po zdanění 526 375,88 Kč.
Žadatel žádá o přidělení výsledku zlepšeného hospodaření do rezervního fondu. Rada městyse
doporučila tento převod.
Usnesení č. 16/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo ponechání zisku ve výši
526 375,88 Kč příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves a změna sídla.
Informace měli zastupitelé k prostudování.
Usnesení č. 17/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo zřizovací listinu a změnu sídla
příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves.
H:

11 pro

0 proti

1 zdržel se
Ing. Vaněk
Služby p.o. Moravská Nová Ves - žádost o schválení pořízení malého traktoru - p.o.
Služby Moravská Nová Ves požádalo o schválení pořízení nového travního sekacího traktoru.
Obě sekačky, které služby vlastní jsou staré a mají nedostatečný výkon a jsou vysoce
poruchové. Nákup bude financován leasingem z příjmů p.o. Služby a nebude mít dopad do
rozpočtu městyse. Rada městyse doporučuje schválit povolení k nákupu sekačky pro Služby
p.o. Moravská Nová Ves.
Usnesení č. 18/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo pořízení nového sekacího traktoru p.o.
Služby Moravská Nová Ves.
H:

11 pro

0 proti

1 zdržel se
Bc. Šrámek
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Vzhledem k diskusi, která se objevila ohledně DSO Čistý jihovýchod starosta městyse navrhl
vyřadit z programu bod - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství ze dne 29.6.2010 mezi
Městysem Moravská Nová Ves a DSO Čistý jihovýchod.
Usnesení č. 19/10/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo vyřazení bodu - Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o partnerství ze dne 29.6.2010 mezi Městysem Moravská Nová Ves a DSO Čistý
jihovýchod z programu 10. zasedání zastupitelstva městyse.
H:

11 pro

0 proti

1 zdržel se
Maděřič

Bod č. 8 programu - Připomínky členů zastupitelstva městyse
Mgr. Fila - jaká je pracovní náplň pracovnice p. Salajkové.
Starosta - byla jí předána výpověď z reorganizačních důvodů, čerpá teď dovolenou a končí k
30.6.2012.
Maděřič - bylo tam pracovní pochybení a měla být propuštěna.
Starosta - u p. tajemnice bylo více pochybení,ale postup je dán zákonem.
Mgr. Fila - v době výpadku elektřiny, ve středu 6.6. byl úřad uzavřen, pracovnice tam nebyly?
Starosta - Pracovnice v práci byly, archivovaly a zítra 15.6. mají z důvodu vypnutí elektr.
energie - překážka v práci, volno.
p. Jeřábek měl dotaz, zda někdo kontroluje práci zaměstnanců fa E.on, zda rozvodné sítě
opravují nebo jestli je to vypnuté zbytečně.
Starosta - věříme, že opravují.
Mgr. Fila - jaká je aktuální nálada na Regionu Podluží, nechce z něj někdo vystoupit?
Straosta - v této chvíli si nemyslím, že by někdo chtěl Region Podluží rozpustit.

Bod č. 9 - Připomínky občanů
P. Valný - reagoval na dotaz a uvedl, že zákon ukládá povinnost chránit majetek a pokud je
tam hmotná zodpovědnost a pokud vznikla škoda obci, měl by být zaměstnanec stíhán.
JUDr. Šottl měl dotaz, zda bude vytvořena nová směrnice ohledně dotací a jaká auta dostávají
povolení k vjezdu směrem k Moravě a kdo povolení vydává?
Starosta - směrnice bude vytvořena na rok 2013. Myslím, že nejsme kompetentní povolení k
vjezdu vydávat.
Ing. Zugar - dříve bylo povolení vydáváno pouze od ČOV po Kyjovku - po most, další cesta
už je v hygienickém ochranném pásmu.
P. Lano - je tam zákaz vjezdu a mělo by se to respektovat. Pan Jakubíček vydává toto
povolení jenom členům ryb. stráže a myslivcům.
P. Kučera, ul. Dolní - Čistička odpadních vod dole čistí vodu? Je to tam moc špinavé. V době
konání aukce p. Brančíka je na ul. Dolní velký dopravní zmatek, nešla by tam umístnit
provizorně nějaká dopravní značka?
Starosta - jenom tak bez povolení nemůžeme umístnit na komunikaci dopr. značku.
P. Kučera, ul. Dolní - proč není u obce přechod, zastavují tam autobusy.
Starosta - značení dělá Správa a údržba silnic.

10
Ing. Hřebačka - poukázal na nedodržování rychlosti od Bolera směrem kolem obchodu na
most, je to v zatáčce velmi nepřehledné.
Starosta - tam už se nám podařilo situaci vyřešit. Kolem ostrůvku u Bolera bude zákaz
zastavení, vyžlutí se to tam, u Bolera bude Stop a u RD p. Oliveriuse žluté označení zákaz
zastavení.

Bod č. 10 - Závěr
Starosta Městyse Moravská Nová Ves p. Mgr. Marek Košut poděkoval zastupitelům a
občanům za účast a ukončil 10. veřejné zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves
ve 21.05 hod.
V Moravské Nové Vsi 18.6.2012
Mgr. Marek Košut, v.r.
starosta

Ověřovatelé: Ing. Jana Krutáková, v.r.

Jaroslav Kučera, v.r.
Zapisovatel: Martina Janulíková, v.r.

Jaroslav Kučera, v.r.
místostarosta
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