Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny
s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů

VÝPIS
USNESENÍ
ze 2. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 23.11.2006 v 18:00
hodin v obřadní síni Městského úřadu
v Kloboukách u Brna

Starosta RNDr. Zdeněk Bobek zahájil 2.zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna
v 18:00 hodin a přivítal všechny přítomné.

Bod č.1
Technický bod
Starosta města konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu v Kloboukách u Brna, v kabelové televizi a na internetových stránkách, a to
nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval,že je přítomno 14 členů
zastupitelstva.
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Roman Blanář, RNDr. Zdeněk Bobek, Mgr. Petr Hrádek, Ing. Jindřich
Koubek, Ing. Zdeněk Lobpreis, Šárka Lopatářová, Miroslav Navrátil, Ing. Stanislav
Němec, Alena Pitlachová, Ing. Oldřich Štercl, Vladimír Trávníček, Ladislav Vašulka,
Alena Zajíčková, Ing. Jaroslav Zvonař
Omluven: Pavel Volek
Zapisovatelem byla jmenována tajemnice Milena Strouhalová
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen , vystaven na úřední
desce a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání
zastupitelstva města. Navrženi byli paní Šárka Lopatářová, pan Ladislav Vašulka
Usnesení č.1/06/2ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 2.
zasedání zastupitelstva města paní Šárku Lopatářovu a pana Ladislava Vašulky
Hlasování č.1: pro 14

proti 0

zdržel se 0

Bod č.2
Program zasedání
Starosta města přednesl návrh programu zasedání, včetně rozšíření programu o body : „ 13
a)- projednání integrované povolení na skládku odpadu S-003 Martinice a projednání
zadání zhotovení projektové dokumentace na rozšíření skládky
Usnesení č.2/06/2ZM
Zastupitelstvo s c h v a l u j e následující program 2 .zasedání zastupitelstva města Klobouky
u Brna,
1. Technický bod(přivítání,jmenování zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva města)
2. Schválení navrženého programu jednání
3. Informace z jednání rady města
4. Projednání hospodaření města za leden až říjen 2006
5. Projednání rozpočtového opatření č.5 pro rok 2006
6. Pozemky- záměr na prodej a směnu pozemků, záměr na prodej objektu
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva
8. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a
komisí
9. Volba člena zastupitelstva, oprávněného přijímat prohlášení o uzavření
manželství
10. Příkaz starosty k provedení inventarizace za rok 2006
11. Projednání OZV č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
12. Projednání změny č.1 územního plánu a OZV č.2/2006 o závazných částech
návrhu změny č.1 ÚPM Klobouky u Brna
13. Projednání zadání změny č. 2 územního plánu, 13a) projednání integrované
povolení na skládku odpadu S-003 Martinice a projednání zadání zhotovení
projektové dokumentace na rozšíření skládky
14. Dodatek ke „Smlouvě o distribuci a vysílání Sportovního TV programu Galaxie
sport“
15. Kultura
16. Různé
17. Diskuse
18. Závěr
Hlasování č.2 : pro 14

proti 0

zdržel se 0

Bod č.3
Informace z jednání rady města
Usnesení č.3/06/2ZM:
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í informace z jednání Rady města ze dne
17.11..2006 . Pan starosta seznámil všechny přítomné s projednávanými body.
Hlasování č.3 : pro 14

proti 0 zdržel se 0

Bod č.4
Projednání hospodaření města za leden až říjen 2006
Usnesení č.4/06/2ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna s c h v a l u j e
roku 2006 v následujících částkách :
Příjmy:
37.159.674,17 Kč
Výdaje:
33.622.089,02 Kč
Financování:
-3.537.585,15 Kč
Hlasování č.4 : pro 14

proti 0

hospodaření města za 10 měsíců

zdržel se 0

Bod č.5
Projednání rozpočtového opatření č.5 pro rok 2006
Usnesení č.5/06/2ZM:
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna s c h v a l u j e rozpočtové opatření č.5/2006.
Hlasování č.5 : pro 14

proti 0

zdržel se 0

Bod č.6
Pozemky
Usnesení č.6/06/2ZM
Usnesení k projednávanému bodu pozemky je přílohou č.2 zápisu.

Bod č7
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Usnesení č.7/06/2ZM
a) Zastupitelstvo města Klobouky u Brna v souladu s ustanovením §84 odst.2 zákona č.
128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s c h v a l u j e zřízení
finančního a kontrolního výboru zastupitelstva.
b) Zastupitelstvo města j m e n u j e do funkce:
Finanční výbor :

předseda Alena Zajíčková
členové Šárka Lopatářová
Hana Dzidová

Kontrolní výbor:

předseda Ing. Stanislav Němec
členové Miroslav Navrátil
Ladislav Vašulka

Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
dalšími zákony a stanovenou náplní činnosti výboru.
Hlasování č.7 : pro 13

proti 0

zdržel se 1

Bod č.8
Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů
a komisí
Příloha č.3 s rozpisem odměn pro jednotlivé neuvolněné členy zastupitelstva , členy výborů a
komisí je součástí tohoto zápisu .
Usnesení č.8/06/2ZM:
Zastupitelstvo města v souladu se zněním §72 zákona č.128/2000Sb.,
o obcích a s nařízením vlády č.37/2003 S.o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
s c h v a l u j e s účinností od 2.11.2006.
Hlasování č.8:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Bod č.9
Volba člena zastupitelstva, oprávněného přijímat prohlášení o uzavření
manželství
Usnesení č. 9/06/2ZM :
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna s c h v a l u j e pana Ing. Jaroslava Zvonaře, osobou
oprávněnou přijímat prohlášení o uzavření manželství.
Hlasování č.9:

pro 11

proti 1 zdržel se 2

Bod č.10
Příkaz starosty k provedení inventarizace 2006
Usnesení č. 10/06/2ZM :
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna s c h v a l u j e
příkaz starosty k provedení
inventarizace za rok 2006 včetně uvedených termínů a složení jednotlivých komisí.
Hlasování č.10:

pro 14

proti 0 zdržel se 0

Bod č.11
Projednání OZV č.1/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu

Usnesení č.11/06/:
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku č.1/2006 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.
Hlasování č.11:

pro 14

proti 0 zdržel se 0

Bod č.12
Projednání Návrhu změny č.1 územního plánu a obecně závazné vyhlášky
č. 2/2006 o závazných částech návrhu změny č.1 ÚPM Klobouky u Brna
Usnesení č.12/06/2ZM:
a) Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Návrh změny č.1 územního plánu města
Klobouky u Brna bez připomínek.
b) Zastupitelstvo města Klobouky u Brna s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku
č.2/2006 o závazných částech návrhu změny č. 1 územního plánu města Klobouky u
Brna, podle §84 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Hlasování č.12:

pro 14

proti 0 zdržel se 0

Bod č.13
Projednání zadání změny č.2 územního plánu
Pan starosta seznámil členy zastupitelstva se stavem projednávání změny územního plánu č.2,
předal členům zastupitelstva potřebné podklady k prostudování a navrhl, aby se zadání změny
č.2 územního plánu přesunulo na další zasedání zastupitelstva, na které bude pozván i
vedoucí odboru regionálního rozvoje RNDr. Vejpustek. Zastupitelé vyslovili s tímto
postupem souhlas. Pan starosta do příštího zasedání připraví kalkulaci nákladů spojených se
zajištěním pořízení a zadáním změny č.2 ÚP.

Bod č.13a)
Projednání integrované povolení na skládku odpadu S-003 Martinice a
projednání zadání zhotovení projektové dokumentace na rozšíření skládky
Usnesení č.13/06/2ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna s c h v a l u j e :
a) vypracování žádosti o integrované povolení a její podání na KÚ JmK
b) zadání zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení na rozšíření skládky – stavba
„Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko 2.etapa“ s tím, že současně bude
předložena kalkulace možných nákladů spojených s rozšířením skládky a ekonomické
zhodnocení této akce včetně dopadů na rozpočet města
Hlasování č.13:

Bod. č.14

pro 11 proti 1 zdržel se 1

Dodatek ke „Smlouvě o distribuci a vysílání Sportovního TV programu
Galaxie sport“
Usnesení č.14/06/2ZM:
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna s c h v a l u j e Dodatek ke „Smlouvě o distribuci a
vysílání Sportovního TV programu Galaxie sport“.
Hlasování č.14:

pro 14 proti 0 zdržel se 0

Bod. č.15
Kultura
Starosta města RNDr. Zdeněk Bobek seznámil členy zastupitelstva s připravovanými
vánočními koncerty :
26.11- koncert duchovní hudby v katolickém kostele
10.12 - koncert dechové hudby Šohajka v evangelickém kostele
20.12 - koncert vokálního ansáblu Musica da Kamera Brno v evangelickém kostele
Dále pan starosta informoval členy zastupitelstva o doporučení rady města uspořádat
Radniční ples v roce 2007 a členové zastupitelstva vyslovili souhlas s jeho uspořádáním .Pan
Ladislav Vašulka byl pověřen zajištěním hudby, na základě jeho předběžného jednání je
termín plesu stanoven na 2.3.2007.
V příštím roce uplyne 100 let od založení Městského muzea v Kloboukách u Brna . Pan
starosta seznámil členy ZM s návrhem pracovnice muzea na uspořádání doprovodných akcí,
které toto výročí občanům města připomenou. Jedná se o výstavu obrazů z depozitáře,
odborné přednášky, výstavu stého výročí včelařského spolku, uspořádání „muzejní noci“ a
zhotovení upomínkových předmětů. Pan místostarosta navrhuje, aby v této souvislosti byli
osloveni i členové muzejního spolku, kteří dříve s muzeem spolupracovali .

Bod. č.16
Různé
Usnesení č.15/06/2ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna s c h v a l u j e možnost parkovat osobní automobil
ve vjezdu RD na ulici Wurmové č. 540/42 .
Hlasování č.15:

pro 14 proti 0 zdržel se 0

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna bere na vědomí
• Informaci pana starosty o žádosti pana Josefa Stanislava Krče o opravu nebo výměnu
autobusové čekárny na silnici II. třídy , která slouží pro občany Martinic . Informoval
členy ZM, že již v této věci kontaktoval starostu obce Borkovany , protože čekárna
stojí v katastrálním území této obce, bylo předběžně dohodnuto, že obec Borkovany
bude souhlasit s pronájmem, popřípadě bezúplatnou výpůjčkou pozemku, na kterém se
čekárna nachází .Při přípravě rozpočtu pro příští rok bude nutné vyčlenit prostředky na
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opravu nebo výměnu této čekárny. Zastupitelé upozornili na neutěšený stav v okolí
čekárny a na nutnost jeho udržování.
Obec Borkovany žádá o pronájem nebo bezúplatnou výpůjčku pozemku pod boží
mukou, která se nachází v katastrálním území města Klobouky u Brna
Ing. Zvonař požaduje , aby starosta města Klobouky u Brna vstoupil do jednání
s firmou Kordis JmK spol. s r.o. , ve věci přehodnocení dopravního spojení do
městské části Bohumilice. V této souvislosti citoval pan starosta dopis občanů části
Bohumilice , adresovaný společnosti Kordis , ve kterém upozorňují na nevyhovující a
nedostačující autobusové spojení
Ing .Zvonař požaduje do příštího zasedání informaci o stavu jednání ve věci výkupu
pozemků na hřiště v Bohumilicích
Ing. Zvonař v souvislosti s přípravou rozpočtu na příští rok upozornil na nutnost
pořízení asi 10 sloupů veřejného osvětlení do Bohumilic
Pan Blanář upozornil na nevhodné parkování kamionů na náměstí a požaduje , aby
situaci řešil pracovník městské policie
Pan starosta seznámil členy ZM s požadavkem pana Křižáka na vybudování parkoviště
na ulici Brněnské před budovou pekárny - v této věci již byly zahájeny kroky na
vykoupení pozemků - v květnu 2006 byla podána žádost města na Pozemkový fond o
bezúplatný převod
Pan Vašulka požaduje omezení zábavné pyrotechniky obecně závaznou vyhláškou.
Paní tajemnice upozornila , že tento problém nelze řešit OZV , ale město bude
apelovat na prodejce zábavné pyrotechniky , školy a prostřednictvím městského
rozhlasu a kabelové televize upozorní mládež na nevhodnost tohoto chování
Ing. Lobpreis upozornil na nutnost vyřešit dopravní značení na křižovatce ulic Sadová,
Císařova , Sklepní a Úvozní , ostatní zastupitelé upozornili také na nutnosti omezit
dopravní rychlost na silnici II. třídy v místě odbočky do Klobouk na 70 km v hodině
Paní Pitlachová připomínkovala nevhodné umístění názvu obce při vjezdu do Klobouk
ve směru od Morkůvek a upozornila , že by bylo příhodnější umístit toto označení již
naproti RD p. Blanáře
Pan starosta informoval o požadavku občanů našeho města a obce Morkůvky na
vybudování výtahu na zdravotním středisku.Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý
objekt , navrhují zastupitelé zahájit jednání s vlastníky zdravotního střediska a
okolními obcemi , jejichž občané toto středisko využívají a společně pak hledat
vhodné řešení.

Bod č.17
Diskuse
V rámci bodu vystoupila členka zastupitelstva paní Šárka Lopatářová s dotazem jakým
způsobem je ošetřeno vybírání místního poplatku za pronájem veřejného prostranství od
prodejců na náměstí. Tajemnice Milena Strouhalová informovala , že pronájem veřejného
prostranství a vybírání místního poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou o místních
poplatcích . Zastupitelé v předcházejícím volebním období určili hlavním dnem pro tento
prodej každý čtvrtek a ve vyjímečných případech i jiné dny. Poplatek od prodejců je vybírán
na pokladně městského úřadu v ojedinělých případech je prodejcům zasílána faktura.
V případě sobotního prodeje se většinou jedná o předem nahlášený prodej. Kontrolou
dodržování vyhlášky o místním poplatku je pověřen pracovník městské policie.

Bod č.18
Závěr
Protože již nebylo žádných připomínek a do diskuze se již nikdo nepřihlásil ukončil pan
starosta 2. zasedání zastupitelstva města v 21.30 hodin.

Přílohy:
1. Rozpočtové opatření č.5/2006
2. Usnesení k bodu č.6 – Pozemky
3. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
4. Příkaz starosty k provedení inventarizace
5. obecně závazná vyhláška č.1/2006
6. obecně závazná vyhláška č.2/2006

…………………………..
RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města

Zapsala : Milena Strouhalová

Ověřovatelé zápisu :
Šárka Lopatářová
Ladislav Vašulka

V Kloboukách u Brna 28.11.2006

Vyvěšeno na úřední desce

dne:……………………………..

Sňato

dne:……………………………..

…………………………...
Ing. Zdeněk Lobpreis
místostarosta města

Příloha č.2 k zápisu ZM č.j.:2/2006 ze dne 23.11.2006

Usnesení č. 6/06/2ZM

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje záměr na prodej pozemku:
Parc.
č.
1422/6

Výměra
(m2)
30

Katastrální
území
Klobouky u
Brna

Využití

část stavebního místa
určeného na výstavbu
garáží v ul. Vinařská

Cena
za 1 m2
200,Kč

Hlasování
proti zdrž.
pro
14

0

0

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje záměr na směnu pozemku:
Parc.
č.
227/6

Výměra
Katastrální
2
(m )
území
382
Kašnice

Využití
původní trasa komunikace Kašnická,
dnes zemědělsky obhospodařovaná část
pole vedle současné komunikace

Hlasování
pro proti zdrž.
14
0
0

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna odkládá schválení záměru na prodej pozemků a
objektů:
Parc. č.

Výměra
Katastrální
2
(m )
území
975/2
756
Klobouky u
3542/11
220
Brna
1268/2
115
Klobouky u
Brna

Hlasování
pro proti zdrž.
účelová komunikace a mez v trati Padělek 14
0
0
u městečka
objekt bývalé kovárny na ulici Brněnská
14
0
0
č.p. 825 na pozemku parc. č. 1268/2
Využití

