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Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves,
konaného dne 22.6.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi.
Přítomni:

Fila Jiří, Mgr.
Glos Jaroslav
Kaňa Pavel, Ing.
Krutáková Jana, Ing.
Kučera Jaroslav
Košut Marek, Mgr.
Parma Zbyněk, Ing.
Petrjánošová Soňa, Mgr.
Sládek Tomáš, Ing.
Šrámek Pavel, Bc.
Valihrach Milan
Vaněk Radek, Ing.
Zugar Pavel, Ing.

Omluveni:

Gréeová Eva
Tuček Jan

Neomluveni:
Zapisovatel: Janulíková Martina
Ověřovatelé: Fila Jiří, Mgr.
Zugar Pavel, Ing.
Bod č. 1 programu – Zahájení, program 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse
5. 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 13 zastupitelů, 2 jsou omluveni.
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Starosta městyse doplnil program jednání o bod – zpráva
finančního výboru zastupitelstva městyse.
Program 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady městyse
3. Projednání závěrečného účtu za rok 2010
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Převody majetku
6. Převod pozemků od Pozemkového fondu
7. Zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva
8. Zpráva Finančního výboru zastupitelstva
9. Různé
10. Připomínky členů zastupitelstva městyse
11. Připomínky občanů
12. Závěr
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Usnesení č. 1/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo navržený doplněný
program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves.
H:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 2/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo zapisovatelku jednání p.
Martinu Janulíkovou.
H:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 3/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p.
Mgr. Jiřího Filu.
H:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 4/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p. Ing.
Pavla Zugara.
H:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 5/5/2011
Členové zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves berou na vědomí zápis z minulého
jednání, konaného 23.3.2011.
Bod č. 2 programu – Zpráva o činnosti rady městyse
Starosta městyse informoval zastupitele, že na webu jsou všechny zápisy z rad za minulé
období a požádal zastupitele o dotazy a vyjádření k těmto usnesením.
Žádné dotazy z řad zastupitelů nebyly vzneseny.
Usnesení č. 6/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady.
Bod č. 3 – Projednání závěrečného účtu za rok 2010
Starosta městyse seznámil zastupitele a občany s hospodařením obce za minulý rok,
upozornil, že závěrečný účet za rok 2010 je na webu a k nahlédnutí na obci.Přílohou
závěrečného účtu je i zpráva auditora a ta zní, že při provádění přezkoumání hospodaření
Městyse Moravská Nová Ves za účetní období 2010 nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
Dotazy ani připomínky z řad zastupitelů nebyly.
Usnesení č. 7/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zprávu auditora za rok 2010.
H:

13 pro

0 proti

0 zdržel se
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Usnesení č. 8/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves neschválilo závěrečný účet za rok 2010 bez
výhrad.
H:

6 pro
Košut
Zugar
Krutáková
Petrjánošová
Šrámek
Sládek

0 proti

7 zdržel se
Parma
Fila
Kaňa
Valihrach
Vaněk
Kučera
Glos

Starosta upozornil, že závěrečný účet musí být schválen bez výhrad nebo s výhradami, které
musí být specifikovány.
Ing. Parma – jsou tady výhrady finanční komise a proto nemůžeme schválit závěrečný účet
bez výhrad.
Starosta městyse odložil tento bod k programu na projednání příštího zastupitelstva.
Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č. 1
Starosta představil návrh rozpočtového opatření č. 1, který měli zastupitelé ve svých
materiálech a byli s tímto seznámeni.
Dotazy k projednání jednotlivých položek z řad zastupitelů nebyly.
Usnesení č. 9/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011. Na
straně příjmů byl rozpočet navýšen o 338 100,- Kč, celkové příjmy po navýšení činí
24 292 700,- Kč. Na straně výdajů byl rozpočet navýšen o 338 100,- Kč, celkové výdaje po
navýšení činí 23 492 700,-Kč. Částka na splátku úvěrů je beze změn (800 000,-Kč).
H:

12 pro

0 proti

1 zdržel se
Zugar

Bod č. 5 – Převody majetku
Ing. Miloslav Lano požádal o odkoupení pozemku p.č. 2565/1 – pozemek za jeho domem. Po
provedení digitalizace zjistil, že část pozemku – zahrady je v majetku obce. Pozemek má
výměru 98m2 a je v katastru veden jako vinice. Rada městyse navrhuje prodej za cenu 70,Kč/m2.
Usnesení č. 10/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č.
2565/1 v k. ú. Moravská Nová Ves o výměře 98m2. Kupní cena se stanovuje na 70,- Kč/m2.
Náklady spojené s převodem pozemku jdou k tíži kupujícího.
H:

13 pro

0 proti

0 zdržel se
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Bod č. 6 – Převod pozemků od Pozemkového fondu
Stará část hřbitova je evidována na pozemkový fond. Po té co se doplnilo, že se jedná o
historický majetek obce, tak nám jej pozemkový fond převedl na náš list vlastnictví.
Zastupitelé musí vzít na vědomí nabytí tohoto vlastnictví.
Usnesení č. 11/5/2011
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí nabytí vlastnictví k p. č. 1057/1 v k.ú. Moravská
Nová Ves.
H:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Podání žádosti na pozemkový fond o převedení pozemku do vlastnictví obce. Je možno za
určitých podmínek požádat o bezplatné převedení do vlastnictví obce. Jedná se o plochy
vedené v územním plánu BR – tj. bydlení v rod. domech, p.č. 1093/2 – na ulici Na Řádku,
664 ul. U Trati, 1720/1 – polní cesta na ul. Vítězství, 1709/1 – pozemek na ul. Vítězství,
1717/45 a 1717/102 – v lokalitě pro výstavbu rod. domů za měšťankou (jedná se o bývalé
polní cesty),
384 – pozemek pod místní komunikací v ul. Záhumní. S podáním žádosti o převod pozemků
musí souhlasit zastupitelstvo.
Usnesení č. 12/5/2011
Zastupitelstvo městyse jednohlasně souhlasilo s podáním žádosti o bezúplatném převodu
pozemků p.č. 1093/2, 664, 1720/1, 1709/1, 1717/45, 1717/102 a 384 v k.ú. Moravská Nová
Ves do vlastnictví obce.
H:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Bod č. 7 programu – Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva
Předseda kontrolního výboru p. Zugar krátce informoval zastupitele a občany o zprávě
kontrolního výboru, která bude přílohou zápisu, bude zveřejněna na webu a k nahlédnutí na
úřadu městyse. Byl sestaven plán práce kontrol, takže v každém čtvrtletí bude provedena
alespoň jedna kontrola. Byly zjištěny drobné nedostatky. Jako největší závadu vidí kontrolní
výbor absenci rozpočtu přísp. org. Služby Moravská Nová Ves. Místostarosta městyse p.
Jaroslav Kučera požádal o kontrolu ve Službách, přísp. org.
Usnesení č. 13/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru
zastupitelstva.
H:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 14/5/2011
Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo plán práce kontrolního
výboru na rok 2011.
H:

13 pro

0 proti

0 zdržel se
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Bod č. 8 programu – Zpráva finančního výboru zastupitelstva
Slova se ujal předseda finančního výboru p. Ing. Kaňa, který přednesl podrobnou zprávu o
kontrole finančního výboru. Byly kontrolovány kulturní akce městyse za letošní rok – ples a
DLŘ, byla kontrolována činnost DSP ČJ, průběh a výsledky kontrol jsou uvedeny ve zprávě
finanč. výboru, která je nedílnou přílohou zápisu.
Ing. Zugar – v příloze minulého zápisu byla žádost p. Hřebačkové, účetní, která byla
předložena radě. Usnesením rady bylo stanoveno,že rada není kompetentní toto řešit. Jakým
způsobem to bylo projednáno.
Starosta – Zpráva byla předložena finančnímu výboru, paní Hřebačková od záměru vyjádření
upustila a na dalším řešení netrvá.
Ing. Kaňa - v dopise bylo několik výtek na práci finančního výboru, jedinou chybou snad
bylo, že nebyl dán p. účetní k podepsání zápis z kontrolního dne.
15/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves bere na vědomí zprávu finančního výboru
zastupitelstva, který bude součástí a přílohou zápisu.
H:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Bod č. 9 – Různé
Stanovení počtu členů školské rady a volba zástupců zřizovatele do školské rady. Starosta
městyse navrhl počet členů 3 za zřizovatele. Jako zástupce navrhl p. Gréeovou a p. Ing.
Vaňka.
Ing. Zugarl podal návrh, aby členy byli rodiče nebo potencionální rodiče dětí, které budou
navštěvovat naši školu. Navrhl p. Bc. Šrámka. Pan Šrámek toto odmítl s tím, že v současné
době nemůže tuto funkci přijmout.
Pan Glos navrhl p. Valihracha, ten nabídku přijal.
Pan Ing. Vaněk měl podmínku,aby současně byl i členem školské komise, což mu bylo p.
starostou přislíbeno.
Usnesení 16/5/2011
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo členy do školské rady za
zřizovatele – p. Gréeovou, p. Ing. Vaňka a p. Valihracha.
Bod č. 10 – Připomínky členů zastupitelstva městyse
Místostarosta měl dotaz ohledně DSO ČJ o používání nakladače. Nakladač má být používán
výhradně na sběrném dvoře. Jestli by se mohla udělit vyjímka a pracovat s ním i po obci.
Starosta městyse se zeptal p. Ing. Krutákové, jestli by to bylo porušení podmínek dotace,
kdyby se nakladač používal mimo sběrný dvůr.
Ing. Krutáková – ještě po dobu 3 let by měl být nakladač užíván na sběrném dvoře , neměl
by vykazovat zisk.
Ing. Vaněk – měl dotaz ohledně služeb – je možné si u služeb z řad občanů objednat
provedení nějaké práce?
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Místostarosta – zatím pouze posekání trávy. Primárním úkolem je plnit služby pro obec.
V rámci doplňkové činnosti můžou provádět práce pro občany.
Ing. Vaněk – je vypracován nějaký ceník služeb pro občany?
Starosta – ceník je na webu.
Ing. Zugar – upozornil na opravu vozovky na ul. Luční v dolní části ulice, kde začala oprava
obrubníků, zatím není dokončena a není to tam označeno.
Místostarosta – ano, to je pravda, provádí se to kvůli odvodnění. V dohledné době bude
dokončeno.
Ing. Vaněk – nebyla by možnost zvýšit počet odpadkových košů? Např. na ulici v okolí
sokolovny, kde chodí děti ze školy a školní jídelny.
Místostarosta – nějaké koše byly nakoupeny, záleží i na přístupu občanů, někteří odpad
z domácností vhazují i do košů veřejných.
Starosta – Byla nakoupeny 4 koše, není problém nakoupit a nainstalovat další koše.
Ing. Vaněk požádal p. starostu, jestli by zápisy z rady nemohli zastupitelé dostávat pravidelně
v termínu kdy je zápis vyhotoven.
Starosta – není problém zaslat zápis pouze pro zastupitele, s tím, že je určen pouze
zastupitelům. Protože veřejný je pouze výpis usnesení.
Bod č. 11 – Připomínky občanů
Paní Luňáková – jak je možné, že v loňském roce bylo vybráno na vstupném pouze 74 000.Kč, když údajně byla vyšší návštěvnost než letos a proč vinaři dostali 11 000,- za pořádání
akce?
Starosta – Loňské roky si vybírali i vinaři vstupné 100,- a výsledkem bylo, že lidi nebyli
spokojení, že musí platit dvoje vstupné. Letos a minulý rok na Vinobraní vinaři už nevybírali
a lidí přišlo víc, finančně to vyšlo asi stejně. Vzorky vína nosí vinaři zdarma ze svého.
Vyúčtování DLŘ – v loňském vyúčtování částky placené fyz. osobám šly pouze
prostřednictvím výdajových dokladů a výsledné částky přes účetnictví. Vyúčtování loňského
roku řeší kompetentní orgány.
p. Valihrachová – Měla dotaz kolik peněz se vybralo na DLŘ za pronájem stánků.
Starosta – šlo o prezentaci obcí regionu a Hodonínska, které neplatili nic,komerční prodejci
taky žádné poplatky za pronájem neplatily.
p. Valihrachová – Poukázala na to, že prodejci za pronájem stánku neplatily a občané museli
zaplatit vstupné.
Starosta – Vstupné pro důchodce a do 18-ti let bylo zdarma. Na celodenní akci takového
rozsahu není 100,- velká částka.
p. Kučera – upozornil na to, že nikdy občané nebyli informováni o tom jaký je rozpočet na
kult. akce a jak vyšlo vyúčtování akcí.
p. Helešic – nesouhlasí s výstavbou zastřešení ve vinařské uličce Výmol. Byla sepsána petice,
asi 75 podpisů občanů. Občané mají obavy z vandalismu a poškozování majetku.
Starosta – Estetická podoba vinařské uličky je výsledkem asi posledních 10 let a rekonstrukcí
jednotlivých sklepů. S možností zastřešení přišel vinařský spolek, který si to odhlasoval na
své schůzi, financováno to bude ze zisku vinařského spolku a s dotace z jihomor. kraje –
40 000,-, kterou získal p. Mgr. Fila. Vinaři by chtěli investovat do rozvoje vinařských uliček.
Architektonická stránka ještě není hotova.
p. Katzerová – vyjádřila nesouhlas s výstavbou zastřešení, připomněla,že se zúčastnila
minulého jednání rady kde se tento problém řešil a oznámila,že v brzké době doručí na úřad
petici.
p. Popelková – podotkla,že na úkor celé obce minulé vedení investovalo velké finanční
částky do úpravy sklepních uliček.
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p. Nešpor – míní, že výstavba přístřešku je zbytečná, protože brzy bude otvírat sklepy Podluží
kde bude místo na občerstvení, možnost odpočinku, velké prostory i sociální zařízení a myslí
si, že tato investice by byla zbytečná. Navrhl kulturní komisi, že akce Vinobraní by se mohla
částečně uskutečnit za finančního vyrovnání i u něj ve sklepě.
p. Popelková – reagovala na zprávu Ing. Kani, že rada městyse projednala stížnost p.
Hřebačkové a že nejvyšší správní soud rozhodl o zveřejnění platů zaměstnanců úřadu.
Požádala o zveřejnění platů zaměstnanců úřadu.
Starosta městyse – požádal p. Popelkovou, aby tento svůj požadavek podala písemně.
p. Švehlová - upozornila na nevhodné parkování na trávnících na ulici Hlavní.
Místostarosta – tito občané budou upozorněni o nesprávném parkování svých vozidel.
p. Kučera (ul. Dolní) – navrhl zpoplatnění parkovacích míst.
Starosta – hledá se vhodné řešení, ohledně parkovacích míst se jedná.
p. Salajka – upozornil na nepřehledné web stránky obce, a měl dotaz ohledně příspěvků na
zbudování vjezdu, proč se některým lidem přispívá a jiným ne.Poukázal na špatně udělanou
příjezdovou cestu ke stavbě p. Nešpora – Sklepy Podluží.
Starosta – Zpevnění cesty je naplnění slibu obce z roku 2004, bylo to schváleno a současné
vedení to uskutečnilo.
p. Surý – je pamětník výstavby Zátiší a Výmolu a nesouhlasí s výstavbou zastřešení.
Upozornil na kulturní dědictví našich předků a chtěl vědět proč nejsou občané seznámeni
s grafickou podobou zastřešení.
Starosta – informoval občany, že se problém zastřešení ve sklepních uličkách bude ještě řešit.
Imrichová – jakým způsobem jsou řešeny zjištění z kontroly finančního výboru č. 1/2011?
Starosta – zastupitelstvo to vzalo na vědomí a rada si bere za své, že to bude řešit.
p. Kučera (ul. Dolní) – vyjádřil názor na parkoviště za poštou, podle něj je to zbytečně drahé a
nezdá se mu to tam tak frekventované, není tam dodržován zákaz zastavení. Podal podnět
k zamyšlení zkulturnit smuteční síň a poukázal na přechody, které jsou někde zbytečné a na
místech, kde by bylo třeba tak nejsou, např. u zastávky autobusu.
Bod č. 12 programu – Závěr
Starosta Městyse Moravská Nová Ves p. Mgr. Košut ukončil 5. veřejné zasedání
Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves a poděkoval zastupitelům a občanům za účast.
5. veřejné zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves bylo ukončeno v 20.45 hod.
V Moravské Nové Vsi 27.6.2011
Mgr. Marek Košut
starosta
Ověřovatelé: Mgr. Jiří Fila
Ing. Pavel Zugar
Zapisovatel: Martina Janulíková

Jaroslav Kučera
místostarosta
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