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

VÝPIS
USNESENÍ
ze 6. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 10.5.2007 v 18:00
hodin v kanceláři starosty Městského úřadu
v Kloboukách u Brna
Starosta RNDr. Zdeněk Bobek zahájil 6.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: RNDr. Zdeněk Bobek, Mgr. Petr Hrádek, Ing. Jindřich Koubek, Pavel
Volek, Ing. Zdeněk Lobpreis, Šárka Lopatářová, Ing. Stanislav Němec, Alena Pitlachová,
Vladimír Trávníček, Ladislav Vašulka, Ing. Jaroslav Zvonař, Alena Zajíčková ,
Miroslav Navrátil , Ing. Oldřich Štercl
Omluven: Roman Blanář
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 6. zasedání
zastupitelstva města. Navrženi byli Mgr. Petr Hrádek a paní Šárka Lopatářová
Usnesení č.1/07/6ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 6.
zasedání zastupitelstva města pana Mgr. Petra Hrádka a paní Šárku Lopatářovu
Hlasování č.1: pro 13

proti 0

zdržel se 1

Bod č.2
Program zasedání
Starosta města přednesl návrh programu zasedání, člen zastupitelstva pan Miroslav Navrátil
navrhuje doplnit program o „ Stav vozovky na ulici Nádražní“, který bude projednán jako bod
č. 13.
Usnesení č.2/07/6ZM
Zastupitelstvo s c h v a l u j e následující program 4. 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. Stavba bytových domu – přizván p.Varga
4. Pozemky
5. Informace z jednání rady města č.6
6. Závěrečný účet za rok 2006
7. Plnění rozpočtu 1-3/2007
8. Rozpočtové opatření č. 3
9. Konkursní komise- ředitel ZŠ
10. Skládka odpadu – fakturace , další informace
11. Informace starosty- chodníky, hřiště ZŠ, projekty
12. Žádosti občanů
13. Stav vozovky na ulici Nádražní
14. Různé
15. Diskuze
16. Závěr

Hlasování č.2 : pro 14

proti 0

zdržel se 0

Bod č.3
Stavba bytových domů
Usnesení č.3/07/6ZM:
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí
kupní s panem Robertem Vargou, Dělnická 1056, Vizovice, ve kterém bude prodloužena lhůta
k uzavření kupní smlouvy do 31.12.2009 za podmínky, že nejméně jeden bytový dům bude
dokončen do konce roku 2008 a v případě nesplnění této podmínky bude ze strany města
zahájeno jednání o ukončení smlouvy.
Hlasování č.3 : pro 14

Bod č.4
Pozemky
Usnesení č.4/07/6ZM
Je přílohou č. 1 zápisu.

proti 0

zdržel se 0

Bod č.5
Informace ze schůze rady č.6
Usnesení č.5/07/6ZM:
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í informace z 6.schůze rady města ze dne 3.5.2007.
Hlasování č.5 : pro 13

proti 0

zdržel se 1

Bod č.6
Závěrečný účet za rok 2006
Usnesení č.6/07/6ZM
Zastupitelstvu města s c h v a l u j e celoroční hospodaření města a závěrečný účet města
za rok 2006 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006
bez výhrad.
Hlasování č.6 : pro 13

proti 0

zdržel se 1

Bod č7
Plnění rozpočtu 1-3/2007
Usnesení č.7/07/6ZM .
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění rozpočtu za období 13/2007.
Hlasování č.7 : pro 13

proti 0

zdržel se 1

Bod č.8
Rozpočtovém opatření č. 3/2007
Usnesení č.8/07/6ZM:
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložených starostou města.
Hlasování č.8:

pro 14

proti 0

rozpočtové opatření č. 3/2007 včetně úprav

zdržel se 0

Rozpočtové opatření č.3/2007 je přílohou č. 2 zápisu.

Bod č.9
Konkursní komise – ředitel ZŠ

Usnesení č.9/07/6ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna b e r e n a v ě d o m í jmenování předsedy a
členů konkursní komise pro konkurs na funkci ředitele Základní školy v Kloboukách u Brna ve
složení :
1. předseda komise……………………………………RNDr. Zdeněk Bobek
2. člen komise určený zřizovatelem ……………….. pan Ladislav Vašulka
3. člen komise za ČSI………………………………...Mgr. Pavel Klár
4. odborník z oblasti státní správy……….……….. Mgr.Miroslav Patloka
5. člen za KÚ JMK, odbor školství …………… …..Mgr. Eva Meluzínová
6. člen pedagog ze ZŠ Klobouky u Brna.. …………Mgr. Jana Petrášová
7. Zástupce školské rady ZŠ Klobouky u Brna ..…..paní Markéta Šterclová
Hlasování č.9:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Bod č.10
Skládka odpadů fakturace , další informace
Usnesení č.10/07/6ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna b e r e n a v ě d o m í:
a) informaci o fakturaci na skládce odpadů za duben 2007
b) zprávy kontrolního a finančního výboru
Hlasování č.10:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Bod. č.11
Informace starosty- chodníky , hřiště ZŠ, projekty
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informaci pana starosty o :
•
•
•

•
•

podání žádosti o dotaci na pořízení zásahového automobilu CAS pro Sbor
dobrovolných hasičů v Kloboukách u Brna , která byla podána na Ministerstvo financí
ČR, prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
podání žádosti o grant Moravských na naftových dolů na dětské hřiště
žádost o sponzorský příspěvek na dokončení povrchu hřiště za Základní školou
Klobouky u Brna , která byla podána na společnosti Čepro a.s. a MERO ČR a.s., pan
starosta uvedl, že oslovil 4 firmy ve věci předložení cenové nabídky, nejlevnější
nabídku předložila firma M-SILNICE a.s., odštěpný závod Brno
žádosti o dotaci na rekonstrukci a přístavbu sokolovny, která byla podána na
Ministerstvo financí ČR
anketě pro občany, týkající se programové skladby kabelové televize. Tato anonymní
anketa má sloužit jako orientační přehled zájmu občanů o programové schéma

Bod č.12
Žádosti občanů

Pan starosta informoval o žádosti:
•

pana o povolení umístnění dřevěné pergoly nad a kolem plochy terasy náležící
k přízemnímu bytu č. 10 bytového domu, který je ve vlastnictví města a zastupitelstvo
města, vyslovit souhlas s tím, že žadatel po obdržení souhlasu vlastníka nemovitosti
tj. města, podá ohlášení stavebnímu úřadu

Usnesení č.11/07/6ZM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s umístěním dřevěné pergoly nad a kolem terasy
náležející k přízemnímu bytu č.10 bytového domu na ulici Kašnická, který je ve vlastnictví
města .
Hlasování č.11:

pro 14 proti 0 zdržel se 0

•

o opravu veřejného chodníku před svým rodinným domem , starosta a místostarosta
města posoudili situaci na místě a konstatovali, že chodník je rozježděný od
automobilu, který na něm parkuje. Vzhledem k této skutečnosti bude starosta města
žadatelku informovat, že si musí chodník opravit na vlastní náklady s tím, že potřebné
dlaždice na opravu dodá město

•

o umístění obrubníků ke krajnice v křižovatce ulic Sadová a Sklepní. Zastupitelstvo
města konstatuje, že tato záležitost bude řešena až při rekonstrukci vozovky v této
části města.

•

Svaz ČSV o.s., základní organizace Klobouky u Brna , který žádal o finanční
příspěvek na přístroj k převaření včelího vosku, předložil na dnešní zasedání seznam
členů organizace včetně členů z okolních obcí, kteří spadají pod organizaci Klobouky
u Brna . Starosta města informoval členy rady o proběhlém jednání se starosty
příslušných obcí o výši jejich příspěvku , stanoveného dle počtu členů svazu
v jednotlivých obcích, se kterým oslovení starostové vyslovili souhlas. Výše příspěvku
za Klobouky u Brna činní 6.175,- Kč. Rada města Klobouky u Brna doporučuje
poskytnutí příspěvku ve výši 6.175,- Kč svazu ČSV o.s. na nákup přístroje k převaření
včelího vosku.

Usnesení č.12/07/6ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku místní organizaci ve výši 6.175,Kč na úhradu zvýšených nákladů na léčbu včelstev.
Hlasování č.12:
•

pro 14 proti 0 zdržel se 0

žádost o povolení zaplocení ovocného sadu v lokalitě „Pod Přestavlky“,
nachází dvě i nepoužívané obecní cesty

kde se

Usnesení č.13/07/6ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zaplocení pozemku užívaných panem Oudou včetně
obecních pozemků s tím, že v případě potřeby bude možné plot odstranit a zůstane zachována
přístupová cesta k ostatním pozemkům v této lokalitě
Hlasování č.13:

pro 14 proti 0 zdržel se 0

•

stížnost na parkování automobilů pana Varmuže a na nepořádek na veřejném
prostranství před RD pana Foretníka a pana Varmuže . Starosta města navrhuje zaslat
panu Jaroslavu Varmužovi výzvu k odklizení nepojízdných automobilů

Usnesení č.14/07/6ZM
Zastupitelstvo města
sc h va l u j e
zaslání výzvy k odstranění nepojízdných
automobilů z obecních pozemku par.č. 1420/1,1420/2,1417/1 . Na vyklizení této lokality
bude dohlížet strážník městské policie.
Hlasování č.14:

pro 14 proti 0 zdržel se 0

•

občanů ulice Nádražní a části Kašnice, kteří žádají o řešení situace v potoce Myjavka a
kteří se v souvislosti s výstavbou rodinných domků k katastru obce Kašnice obávají ,
že prováděné terénní úpravy ohrozí v případě větších dešťových srážek jejich majetek.
Žádají proto zastupitelstvo města Klobouky u Brna, aby společně s obcí Kašnice
začalo tuto neúnosnou situaci řešit. Pan starosta konstatoval , že jediným možným
řešením je regulace potoka , proto navrhuje zahájit jednání s Povodím Moravy a Státní
meliorační správou ve věci úpravy koryta potoka . Dále připomenul, že se jedná o
jednu z priorit města Klobouky u Brna

•

nájemníků bytového domu na ulici Vinařské č.p. 694 na pozemcích parc. č. 1425/1 a
1425/2 v k.ú. Klobouky u Brna, kteří požádali o provedení oprav a udržovacích prací
v objektu – jedná se o komplexní stavební rekonstrukci včetně výměny, oken,
vstupních dveří, kuchyňských linek, van, oprava střechy, elektroinstalace a zateplení
budovy. Jako druhou variantu navrhli odkoupení bytového domu od Města Klobouky
u Brna s tím, že veškerou správu, údržbu a rekonstrukce by si provedli již jako noví
vlastníci. Zastupitelstvo souhlasí s doporučením rady města a souhlasí s pozváním
nájemníků na příští zasedání rady města

•

o finanční výpomoc na vybudování závlahové soustavy na fotbalovém hřišti, kterou na
zastupitelstvo města podal fotbalový oddíl, Tělovýchovné jednoty SOKOL –
KLOBOUKY , součástí žádosti je nabídka na dodání závlahy travnaté plochy od firmy
NETAFILM CZECH s.r.o. Zastupitelstvo města bere žádost na vědomí. V této
souvislosti informoval starosta sokola pan Volek o proběhlé výborové schůzi, na které
se členové TJ Sokol Klobouky zabývali situací ve fotbalovém oddíle. Do konce týdne
se členové oddílu vyjádří k možnosti osamostatnění fotbalového oddílu. Dále pak pan
Volek upozornil na potřebu řešit financování údržby hřiště, město Klobouky u Brna
poskytuje sokolu neinvestiční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na práci mládežnických
oddílů a do ledna letošního roku města hradilo mzdu pracovníka , který zajišťoval
údržbu hřiště. Zastupitelstvo města navrhuje poskytnutí částky 5.000,- Kč po dobu 8
měsíců na údržbu hřiště a částku 2.000,- Kč měsíčně na práci mládežnických oddílů.

Usnesení č.15/07/6ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e pro rok 2007 finanční veřejnou podporu pro TJ
Sokol Klobouky u Brna ve výši 5 tisíc po dobu 8 měsíců, tato částka ve výši 40.000,-Kč
bude použita na příspěvek určený na údržbu hřiště a částku ve výši 2.000,- Kč měsíčně (
24.000,- Kč ročně), jako neinvestiční transfer na práci s mládeží

Hlasování č.15:

pro 13 proti 0 zdržel se 1

Bod č.13
Stav vozovky na ulici Nádražní
Člen zastupitelstva a kontrolního výboru pan Miroslav Navrátil požádal o zařazení tohoto
bodu na program zastupitelstva města. Upozornil na neutěšený stav komunikace na ulici
Nádražní po vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod a požádal, aby byl kontrolní
výbor pověřen kontrolou smluv a dokumentace, vztahující se k stavbě kanalizace a ČOV a
zjištěním možnosti zda lze v rámci záruční lhůty uplatnit reklamační nároky. Zastupitelstvo
města pověřuje kontrolní výbor zjištěním možnosti reklamace závad na komunikaci ulice
Nádražní.

Bod č.14
Různé
Pan starosta informoval:
• o stanovisku společnosti E.ON k žádosti připojení k distribuční soustavě, ve kterém
souhlasí za určitých podmínek s napojením zákazníka . Místem připojení bude
Klobouky u Brna , Brněnská , venkovní vedení NN. Odběrné místo bude připojeno
přípojkou zákazníka. Zastupitelstvo města se v této souvislosti znovu zabývalo
stanoviskem města k umístění 2 sloupů elektrického vedení na pozemcích ve
vlastnictví města . Na předchozích jednáních bylo vydání stanoviska města podmíněno
právě stanoviskem společnosti E.ON.
Usnesení č.16/07/6ZM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s umístěním 2 sloupů elektrického vedení na pozemcích
města, které jsou nutné pro zřízení odběrného místa na ulici Brněnské.
Hlasování č.16:

pro 12 proti 0 zdržel se 2

•

o posouzení vlivu plánované komunikace na zemní masiv a sklepní prostory v ulici
Příhon . Z předložené zprávy vyplývá , že nejvhodnější variantou řešení komunikace je
vytvoření pojízdné komunikace ze zámkové dlažby s ohraničeným chodníkem a
silničním obrubníkem s odpovídajícím podkladem poté bude moci využívat
komunikace pro pojezd osobních vozidel do 2000 kg a parkování těchto vozidel
situovat mimo prostor nad sklepy

•

o nákupu laviček , odpadkových košů a stojanu na kola , které budou umístěny
v prostoru náměstí, finanční částka na nákup tohoto majetku již byla zapracována do
rozpočtového opatření č.3

•

ve středu 16.5.2007 proběhne ve školním klubu veřejné projednávání „Větrný park
Klobouky“

•

o založení občanského sdružení Klubu přátel MěVG v Kloboukách u Brna, jehož
cílem bude především propagace a reprezentace MěVG a další podpora spojená
s činností MěVG.

Usnesení č.17/07/6ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informaci o založení občanského sdružení
„Klub přátel MěVG v Kloboukách u Brna“
Hlasování č.17:

pro 14 proti 0 zdržel se 0

Bod č.15
Diskuze
Zastupitel města pan Volek vystoupil s připomínkou, že v zápise z předchozího zasedání
zastupitelstva nebyla informace týkající se jeho vystoupení k problému financování a
činnosti sokola, pan starosta konstatoval, že pan Volek své požadavky přednesl před
jednáním zastupitelstva členům rady. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o řádnou schůzi
rady nemohl být z tohoto jednání pořízen zápis. Dále pan Volek upozornil na nedostatečné
sečení trávy na veřejných prostranstvích města, které je zajišťováno prostřednictvím
smluvní firmy a kritizoval skutečnost, že město nevyužívá nabídku úřadu práce na zřízení
pracovníků na VPP, na jejichž zaměstnávání je poskytována pro letošní rok vyšší dotace .
Pan starosta konstatoval, že firmu vybralo zastupitelstvo města vzhledem k tomu, že tato
varianta přináší nižší náklady na zajištění služby než jaké vznikají zaměstnáváním
pracovníků VPP prostřednictvím úřadu práce.. Zastupitel a člen rady Ing. Štercl
připomenul, že pro rozhodnutí o zajištění sečení trávy po městě, prostřednictvím smluvní
firmy, byly rozhodující ekonomické ukazatele. Zastupitel Ing. Koubek konstatoval, že
pracovníci VPP mohou pro město vykonávat i jiné činnosti než jen sečení trávy. Pan
starosta informoval , že ve věci rychlejšího postupu při sečení trávy bude kontaktovat
společnost, provádějící údržbu zeleně po městě a sjedná v této věci nápravu stavu.

Bod č.16
Závěr
Protože již nebylo žádných připomínek a do diskuse se již nikdo nepřihlásil ukončil pan
starosta . zasedání zastupitelstva města ve 21.25 hodin.

Přílohy:
1. Usnesení č.4/07/6ZM
2. Rozpočtové opatření č.3/2007

RNDr. Zdeněk Bobek
starosta

Zapsala : Milena Strouhalová

Ověřovatelé zápisu :
Mgr.Petr Hrádek
Šárka Lopatářová

V Kloboukách u Brna 18.5.2007

Vyvěšeno na úřední desce

dne:……………………………..

Sňato

dne:……………………………..

Příloha č.1 k zápisu ZM 6/2007

Usnesení č. 4/07/6ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje záměr na prodej pozemků:
Parc.
č.
749
755

Výměra
Katastrální
Popis nemovitosti
Cena
2
2
(m )
území
za 1 m
80
Klobouky u
Pozemky nad zatrubněnou 200,111
Brna
částí místního potoka
Kč

Hlasování
pro proti zdrž.
14
0
0

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna neschvaluje záměr na prodej pozemku:
Parc.
č.
část
1375/1

Výměra
Katastrální
Popis nemovitosti
2
(m )
území
dle GP Klobouky u
Veřejné prostranství u křižovatky
Brna
Polní a Brněnská

Hlasování
pro proti zdrž.
14
0
0

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje bezúplatný převod pozemku do vlastnictví
Města Klobouky u Brna:
Parc. č. Výměra
Katastrální
2
(m )
území
2405/1
1832
Klobouky u
Brna

Popis nemovitosti
Pozemek podél komunikace v ulici
Brněnská

Hlasování
pro proti zdrž.
14
0
0

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje odkoupení pozemků:
Parc.
č.
723/1
724/9
731/2
Část
2404/1

Výměra
Katastrální
2
(m )
území
106
Klobouky u
68
Brna
450
dle GP Klobouky u
Brna

Popis nemovitosti
Plocha před budovou
MěSOŠ a část chodníku
kolem budovy
Pozemek podél prům.
zóny v trati Psinky

Cena
28.410,
Kč
úřední
cena

Hlasování
pro proti zdrž.
14
0
0

14

0

0

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje prodej pozemků:
Parc.
č.
353/4
354/2
354/13

Výměra
Katastrální
Kupující
Cena
2
(m )
území
za 1 m2
199
Bohumilice
Pavlovín, spol. s r.o. Velké 10,410
Pavlovice, Nádražní 18
10,93
31,-

Hlasování
pro proti zdrž.
14
0
0

Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření viniční trati „Kozí hora“ o výměru 22 ha a schválení
nové viniční trati s názvem „Doubka“ o výměře 37 ha v k.ú. Klobouky u Brna.
Hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se

0

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č.
1420/2 v k.ú. Klobouky u Brna od státu zastoupeného Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

