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Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves,
konaného dne 20.3.2012 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi
Přítomni:

Fila Jiří, Mgr.
Gréeová Eva
Glos Jaroslav
Košut Marek, Mgr.
Kučera Jaroslav
Maděřič Jan
Parma Zbyněk, Ing.
Petrjanošová Soňa, Mgr.
Sládek Tomáš, Ing.
Šrámek Pavel, Bc.
Tuček Jan
Valihrach Milan
Vaněk Radek, Ing.
Zugar Pavel, Ing.

Omluveni:

Krutáková Jana, Ing.

Neomluveni:
Zapisovatel: Janulíková Martina
Ověřovatelé: Parma Zbyněk, Ing.
Sládek Tomáš, Ing.

Bod č. 1 programu – Zahájení, program 9. veřejného zasedání
zastupitelstva městyse.
9. 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 14 členů zastupitelstva, 1 je
omluven. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Program 9. veřejného zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady městyse
3. Návrh rozpočtu na rok 2012
4. Zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva
5. Zpráva Finančního výboru zastupitelstva
6. Různé
7. Připomínky členů zastupitelstva městyse
8. Připomínky občanů
9. Závěr
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Starosta městyse oslovil zastupitele, zda mají návrh na změnu programu. Žádné úpravy
navrženy nebyly.
Usnesení č. 1/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo program jednání 9.
veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 2/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo zapisovatelku zápisu p.
Martinu Janulíkovou.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 3/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p. Ing.
Zbyňka Parmu.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 4/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p. Ing.
Tomáše Sládka.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Starosta městyse informoval zastupitele, že zápis z minulého jednání byl zveřejněn na
internetu a byl k dispozici na úřadě městyse. Námitky k zápisu nebyly.
Usnesení č. 5/9/2012
Zastupitelé Městyse Moravská Nová Ves berou na vědomí zápis z posledního jednání
zastupitelstva konaného 20.12.2011.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady městyse
Zprávy o činnosti rady za minulé období byly zveřejněny v zápisech č. 29 – 35. Zastupitelé
měli tyto materiály k dispozici.Starosta vyzval zastupitele, zda mají připomínky nebo dotazy
k činnosti rady.
Pan Maděřič měl dotaz ohledně projednání smlouvy s a.s. Vodovody a kanalizace Hodonín.
Starosta sdělil, že se jednalo o dodatek ke smlouvě na odběr vody a týkalo se to sběrného
dvora, šlo pouze o změnu odběrného místa, o změnu názvu. Dále se dotázal, jak se vyvíjí věc
ohledně avizované snahy obnovit těžbu lignitu tzv. chodbicováním a s ohledem na
připomínky společnosti VaK k tomuto záměru. Starosta odpověděl, že obec se vyjádřila v tom
duchu, že se připravuje k připomínkám vzneseným společností VaK.
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Usnesení č. 6/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Bod č. 3 – Návrh rozpočtu na rok 2012
Návrh rozpočtu měli zastupitelé k dispozici k prostudování, pro veřejnost byl zveřejněný na
úřední desce, webových stránkách a ve Zpravodaji.
Připomínky k návrhu rozpočtu, které byly vzneseny již v průběhu zveřejnění:
Z podnětu základní školy jde o návrh navýšit rozpočet školy o 90 000,- Kč na běžnou údržbu
sportovního areálu. Částka byla z návrhu ZŠ vyjmuta, neboť jsme se domnívali, že částka je
určena na opravy oválu a tu by měl financovat zřizovatel. Jedná se o přesun z položky 5171
na položku 5331, kde nedojde k navýšení částky v paragrafu 3113.
Kniha Z historie a současnosti vinařství v Moravské Nové Vsi - kniha byla vydána již loni,
platba byla rozdělena na 2 položky a část byla placena letos, finanční částka musí být
vykázána v tomto rozpočtu. Proto bude z položky Rezerva 6171-5901 přesunuta částka ve
výši 51 200,- Kč na položku 3399-5138.
Starosta vyzval zastupitele, zda mají k tomuto připomínky:
Paní Gréeová podala návrh na navýšení dotace o částku 20 000,- Kč pro mažoretky Neonky.
Starosta navrhl tuto částku vzít z položky – obnova počítačové sítě, kde je částka 100 000,Kč. Byla by tudíž ponížena na 80 000,- Kč, což by bylo dostačující.
Pan Valihrach upozornil na to, že máme výdaje větší než příjmy.
Starosta upřesnil, že příjmy jsou 24 169 400,- Kč, výdaje 25 981 500,- Kč, ale že ve
financování bude zapojen zůstatek finančních prostředků základního běžného účtu ve výši
2 112 100,- Kč a současně částka na splátku úvěrů ve výši 300 000,-Kč.
Ing. Vaněk měl dotaz, zda zastupitelé byli seznámeni s rozpočty jednotlivých příspěvkových
organizací?
Starosta – rozpočet byl zastupitelům rozeslán s týdenním předstihem a byla možnost
upozornění na opomenutí zaslání. Finanční výbor tyto rozpočty prostudoval, nicméně
rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací nebyly skutečně dány zastupitelům
k dispozici. Pan starosta přislíbil nápravu.
Starosta městyse požádal o hlasování o schválení rozpočtu na rok 2012 s provedenými
změnami.
Usnesení č.7/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo rozpočet Městyse Moravská Nová Ves
na rok 2012 na straně příjmů 24 169 400,- Kč. Na straně výdajů 25 981 500,- Kč. Ve
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financování bude zapojen zůstatek finančních prostředků základního běžného účtu ve výši
2 112 100,- Kč a současně částka na splátku úvěrů ve výši 300 000,- Kč. Závazným
ukazatelem jsou paragrafy rozpočtové skladby.
H:

9 pro

2 proti
Ing. Vaněk
Tuček

3 zdrželi se
Ing. Zugar
Ing. Sládek
Mgr. Petrjánošová

Usnesení č. 8/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo rozpočet Sociálního
fondu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2012, kde na straně příjmů je ve výši 76 000,- Kč
a na straně výdajů ve výši 76 000,- Kč.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Bod č. 4 programu – Zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva
Předseda Kontrolního výboru p. Ing. Zugar přednesl zprávu, která bude součástí zápisu a také
zveřejněna na webových stránkách městyse.
Kontrolní výbor se od minulého zastupitelstva sešel 3krát. 13.2. kontroloval plnění směrnice
č. 1/2010 stanovující pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu městyse.
Bylo prověřeno dodržování pravidel pro čerpání veřejné finanční podpory a vyúčtování
veřejné finanční podpory za rok 2011 a také byly prověřeny žádosti o veřejnou finanční
podporu na rok 2012.
Kontrolou bylo zjištěno, že podle předložených vyúčtování došlo k řádnému čerpání podpory
v roce 2011, vyúčtování podpory za rok 2011 bylo předloženo všemi příjemci ve stanoveném
termínu s výjimkou oddílu kulturistiky a Občanské sdružení Prostrom nepředložilo
vyúčtování na plnou výši přiznané podpory.
8. a 13.3.2012 kontroloval zápisy z jednání rady městyse, dodržování zákona č. 114/1992 Sb.
při kácení dřevin, kontrola postupu při stanovení ceny stočného na rok 2012 a kontrola
dodržování předpisů v oblasti BOZP a v oblasti pracovně – právních vztahů v organizaci
Služby, p.o.
Kontrolní výbor zkonstatoval, že zápisy z jednání jsou pořizovány správně. Provedl
namátkovou kontrolu případů kácení dřevin, kdy o kácení žádá Městys Moravská Nová Ves
jako vlastník pozemků, na kterých pokácené dřeviny rostou. Upozorňuje, že nebylo doloženo
žádné provedení náhradní výsadby v intravilánu obce. V oblasti stanovení ceny stočného na
rok 2012 bylo sděleno, že kalkulace ceny byla provedena RNDr. Veselým, který je zároveň
garantem provozu obou ČOV městyse. Kalkulace správně vycházela z ekonomických údajů
za rok 2010.
Na základě podnětů občanů byla provedena kontrola odborné způsobilosti obsluhy
manipulátoru. Kontrolní výbor konstatuje, že pracovník je pouze zaškolen pro obsluhu
vysokozdvižného vozíku, přičemž k obsluze uvedeného stroje je nutné řidičské oprávnění
skupiny C a strojnický průkaz. V tomto případě dochází k porušování předpisů v oblasti
BOZP a zákona o silničním provozu.
Starosta městyse reagoval na přednesenou zprávu - spolky byly vyzvány k doplnění dokladů
a oddíl kulturistiky a Prostrom o.s. část dotace vrátily.
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Na stanovení ceny stočného se podílel RNDr. Veselý, je to odborník, ale určitě by byla
možnost prozkoumání nezávazného odborníka, jestli je rozhodnutí oprávněné. Co se týče
obsluhy manipulátoru, tak technik BOZP uvedl, že je to v pořádku, ale jiný odborník by asi
taky mohl mít jiný názor.
Usnesení č. 9/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru
zastupitelstva.
H:

13 pro

0 proti

1 zdržel se
Mgr. Fila

Bod č. 5 programu – Zpráva Finančního výboru zastupitelstva
Zprávu Finančního výboru přečetla p. Mgr. Lenka Bučková, zpráva bude přílohou zápisu
a bude vyvěšena webových stránkách městyse. V období od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva městyse se finanční výbor sešel 3krát.
13.2.2012 – předmětem pracovní schůzky byla kontrola činnosti příspěvkové organizace
Služby za rok 2011, zejména čerpání mzdových a provozních prostředků a sestava
proplacených přesčasových hodin. Bylo zjištěno, že někteří pracovníci nemají vedeny výkazy
řádným způsobem a u některých pracovníků bylo provedeno zúčtování daně, ačkoliv nebyla
podána žádost o roční zúčtování daně.
21.2.2012 – kontrola byla zaměřena na vyúčtování poskytnuté veřejné finanční podpory.
ZČ HB Brďo Vlkani Mikulčice – bez připomínek, Jatelinka, dětský folklorní soubor –
z předloženého vyúčtování nelze prokazatelně ověřit využití podpory pro stanovený účel,
Kulturisti – nebylo předloženo vyúčtování ke kontrole, FK Moravská Nová Ves – výhrady
k proplácení vysokých odměn pro účetní příjemce, Rodinný klub Brouček – doklady nemají
náležitosti daňových dokladů, Prostrom o.s. – nebyla vyčerpána poskytnutá dotace, doklady
nemají náležitosti daňových dokladů či nejsou vystaveny na příjemce podpory. Vinařský
spolek – u daňového dokladu přiloženého k přehledu vyúčtování chybí prvotní faktura
dodavatele. Rybáři – bez připomínek, Český svaz včelařů – z předloženého vyúčtování nelze
prokazatelně ověřit využití podpory pro stanovený účel, Slovácký krúžek – bez připomínek.
SK Klokan – z předloženého vyúčtování nelze prokazatelně ověřit využití podpory pro
stanovený účel.
Dále finanční výbor zkonstatoval, že smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves plně nekorespondují s textem směrnice starosty č.
1/2010 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu Městyse Moravská
Nová Ves a navrhuje změnu směrnice.
1.3.2012 – tématem bylo projednání návrhu rozpočtu městyse na rok 2012 a projednání auditu
provedeného úřadem JmK. Finanční výbor souhlasí s návrhem rozpočtu městyse na rok 2012
a nemá připomínek k předložené zprávě o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011.
Starosta reagoval na zprávu finančního výboru – na základě doporučení byly spolky vyzvány,
aby doložily potřebné náležitosti a výtky byly odstraněny. Během roku bude připravena nová
směrnice na rozdělování veřejně finanční podpory.
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Místostarosta reagoval na výtky v příspěvkové organizaci Služby ohledně chybných
pracovních smluv na dohodu, smlouvy byly sepsány bývalou p. účetní, teď byla sjednána
náprava a již by se to nemělo stát. Pracovní výkazy budou vyplňovány důsledněji.
Mgr. Fila – Jak mohlo dojít k roční zúčtování daně bez požádání?
Místostarosta – K této odpovědi by byla kompetentní bývalá p. účetní, nyní už je zabezpečená
náprava.
Dále se pan Fila zeptal, zda-li si obec provádí svoji vlastní kontrolu nad využíváním dotací.
Starosta na to uvedl, že v tuto chvíli ne.
Mgr. Fila upozornil, že kontrola nebyla řádně oznámena, a proto nebylo vydáno žádné
usnesení, ale pouze doporučení nápravy.
Dále byla vedena diskuse ohledně výsledku hospodaření na Službách. Paní Imrichová sdělila,
že zisk se pohybuje okolo 630 tis. Kč před zdaněním. Vzhledem k tomu, že minulé vedení
Služeb vyčerpalo částku z vytvoření zákonné rezervy ve výši cca 320 tis. Kč, bude muset být
tato znovu dotvořena, tzn. že zisk bude o to nižší.
V diskusi ohledně příspěvkových organizací a systému přidělování dotací dále starosta uvedl,
že připravuje směrnici, která toto bude upravovat.
Usnesení č. 10/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zprávu Finančního výboru
zastupitelstva.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Bod č. 6 programu – Různé
Žádost základní školy o schválení ponechání zisku
Hospodaření základní školy skončilo zlepšeným výsledkem ve výši 18 805,76 Kč. Základní
škola žádá o ponechání zisku do rezervního fondu. Rada městyse projednala žádost a
doporučuje její schválení.
Usnesení č.11/9/2012
Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo ponechání zisku ve výši
18 805,76 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Nová Ves.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Žádost mateřské školy o přidělení zisku do fondů
V roce 2011 mateřská škola dosáhla zisku 3 364,42 Kč. Žádá o přidělení do fondů, do fondu
odměn částku 1 000,- Kč a do rezervního fondu 2 364,42 Kč. Rada městyse projednala žádost
a doporučuje ke schválení.
Usnesení č. 12/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo ponechání zisku ve výši
3 364,42 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Moravská Nová Ves.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se
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Příspěvková organizace Služby Moravská Nová Ves doposud nepožádala o ponechání zisku
organizaci či převedení zisku zřizovateli.
Schválení jednotlivých smluv o veřejné finanční podpoře v případech, kdy VFP
převyšuje částku 50 000,- Kč.
Ke schválení těchto smluv je povinno zastupitelstvo městyse, jedná se o FK Moravská Nová
Ves, Jatelinka, dětský folklorní soubor, Neonky a Slovácký krúžek.
Usnesení č. 13/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo smlouvu o veřejné
finanční podpoře mezi Městysem Moravská Nová Ves jako poskytovatelem a Jatelinkou,
dětským folklorním souborem jako příjemcem částky ve výši 60 000,- Kč v předloženém
znění.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 14/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo smlouvu o veřejné finanční podpoře
mezi Městysem Moravská Nová Ves jako poskytovatelem a FK Moravská Nová Ves jako
příjemcem částky ve výši 225 000,- Kč v předloženém znění.
H:

13 pro

0 proti

1 zdržel se
Maděřič

Usnesení č. 15/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo smlouvu o veřejné
finanční podpoře mezi Městyse Moravská Nová Ves jako poskytovatelem a Neonkami jako
příjemcem ve výši 75 000,- Kč v předloženém znění.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 16/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo smlouvu o veřejné
finanční podpoře mezi Městysem Moravská Nová Ves jako poskytovatelem a Slováckým
krúžkem jako příjemcem ve výši 75 000,- Kč v předloženém znění.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Zrušení Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích za provoz výherního hracího
zařízení
Rada městyse projednala problematiku novely zákona č. 202/1990 Sb., zákona o loteriích a
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kterou došlo ke zrušení možnosti zavést OZV
místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Od 1.1.2012 pozbyly obce oprávnění
zavést a vybírat na svém území místní poplatek dle § 10a zákona o místních poplatcích. Daně
a poplatky lze ukládat na základě zákona, tzn. OZV je v rozporu s Listinou základních práv a
svobod. Rada městyse navrhuje zrušit obecně závaznou vyhlášku Městyse Moravská Nová
Ves č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
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Usnesení č. 17/9/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně zrušilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení.
H:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Bod č. 7 programu – Připomínky zastupitelů městyse
p. Valihrach – Nešlo by zakázat automaty v obci a komu z toho jdou peníze?
Starosta – Ta možnost tu existuje. Část poplatku z obratu se platí ministerstvu financí a to
peníze rozděluje např. do sportu.
p. Glos – Jak pokračuje výběr strážníka obecní policie?
Starosta – V rozpočtu byly schváleny peníze na toto pracovní místo a bylo vypsáno výběrové
řízení, je to zveřejněno na web. stránkách městyse, na úřední desce a ve sdělovacích
prostředcích. Zatím je přihlášený pouze 1 zájemce.
p. Glos – Co se bude dělat s těmi překopy silnic?
Starosta - Na podzim byly poslány výzvy původcům překopů o poškození místní
komunikace, které může mít za následek narušení plynulosti jízdy. Ovšem tyto přestupky se
po roce promlčují, tudíž pokutu a sankci na tyhle lidi nemáme. Nové překopy se do této lhůty
vejdou, takže pokud se to propadne, můžeme uplatnit sankci.
Mgr. Fila podal návrh ke zvážení, zda by nebyla dobrá možnost zaplacení kauce a pak po
částkách tyto peněžité částky lidem vracet.
Ing. Vaněk měl dotaz ohledně provozu společnosti VKV v obci a zda-li s tímto nelze něco
udělat.
Starosta informoval o tom,že zjišťoval možnosti regulace provozu, ale přístup k objektu je po
krajské komunikaci. Je tu možnost v návaznosti na emisní limity a možnost měření rychlosti.
Místostarosta reagoval tím, že Policie ČR nemá finance na časté měření rychlosti v obci.
Pan Vaněk vyzval p. starostu, aby zahájil se společností jednání.

Bod č. 8 – Připomínky občanů
p. Jeřábek – upozornil na stav chodníků.
Starosta – úprava chodníků bude probíhat po částech.
p. Kučera (ul. Dolní) – budou letos čerpány nějaké dotace?
Starosta – již v loňském roce byly podány žádosti o dotace na zeleň na hřbitově, zametací vůz
na úklid městyse, zateplení sokolovny a DPS, sanace svahu ve Výmole. Na podzim by mohla
být podána dotace na změnu systému pouličního osvětlení.
p. Damašek – Kolik peněz nám již vydělala elektrárna a kdo ty smlouvy podepsal?
Starosta – Jenom jedna smlouva o nájmu pozemku byla schválena radou, ale nebyl vyvěšen
záměr, tudíž je neplatná a všechny ostatní smlouvy jsou taky neplatné. Jsou podepsány Ing.
Krutákovou. Vyšetřuje to Policie ČR v Břeclavi.
p. Damašek nerozuměl informaci ve Zpravodaji ohledně tankování do traktoru v organizaci
Služby. Místostarosta sdělil, že opravdu bylo zjištěno na základě kontroly přímo na benzinové
stanici a také z jednotlivých tankovacích karet, že do traktoru měl být např. tankován benzín
Natural, případně bylo zjištěno tankování plné nádrže dvakrát během několika desítek minut
do jednoho a téhož stroje.
p. Damašek – platí odpad i lidé, kteří mají trvalý pobyt na úřadě městyse?
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Starosta – Ti občané, kteří mají na č.p. 117 úřední adresu poplatek za odpad neplatí, fyzicky
tam nejsou a žádný odpad neprodukují.
p. Matúšková – Opravdu se uvažuje o ceně předplatného na DLŘ?
Starosta – motivace byla taková, že náklady na tuto akci se pohybují kolem 400 000,- Kč,
návštěvníci zaplatí na vstupném zhruba 100 000,- Kč. Cena výše vstupného je absurdní,
jenom na kapelu, která hraje večer je cena přibližně 200,- Kč. Takže pro místní občany je
možnost zakoupení předplatné vstupenky .
p. Novenková – poukázala na nevzhlednou úpravu zeleně v obci a upozornila na velký
výskyt červeného brouka, zejména na hřbitově.
Místostarosta – příští týden by měla přijít zpráva ohledně toho, na kolik je tento brouk –
ploštice červená škodlivý.

Bod č. 9 programu – Závěr
Starosta Městyse Moravská Nová Ves p. Mgr. Marek Košut ukončil 9. veřejné zasedání
Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves.
9. veřejné zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves bylo ukončeno ve 20.25 hod.
V Moravské Nové Vsi 26.3.2012
Mgr. Marek Košut v. r.
starosta

Ověřovatelé: Ing. Zbyněk Parma v.r.

Ing. Tomáš Sládek v.r.

Zapisovatel: Martina Janulíková v.r.

Jaroslav Kučera v.r.
místostarosta

