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

VÝPIS
USNESENÍ
ze 8. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna svolaného na dne 13.9.2007
v 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu
v Kloboukách u Brna
Starosta RNDr. Zdeněk Bobek zahájil 8.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 12 členů
zastupitelstva.
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: RNDr. Zdeněk Bobek, Mgr. Petr Hrádek, Ing. Zdeněk Lobpreis, , Alena
Pitlachová, Vladimír Trávníček, Ladislav Vašulka, Ing. Jaroslav Zvonař, Alena
Zajíčková , Ing. Stanislav Němec , Pavel Volek,Miroslav Navrátil, Roman Blanář
Omluven: Ing. Jindřich Koubek, Šárka Lopatářová, Ing. Oldřich Štercl
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 8. zasedání
zastupitelstva města. Navrženi byli Mgr. Petr Hrádek, Miroslav Navrátil
Usnesení č.1/07/8ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 8.
zasedání zastupitelstva města pana Mgr. Petra Hrádka a pana Miroslava Navrátila
Hlasování č.1: pro 10

proti 0

zdržel se 2

Bod č.2
Program zasedání
Starosta města přednesl návrh programu zasedání .

Usnesení č.2/07/8ZM
Zastupitelstvo s c h v a l u j e následující program 8. zasedání zastupitelstva města Klobouky
u Brna:
1. Technický bod ( zahájení , volba ověřovatelů zápisu , jmenování zapisovatele)
2. Program jednání
3. Informace z jednání rady města č. 9 a č. 10
4. Pozemky , budovy
5. Žádosti občanů
6. Sbor dobrovolných hasičů- oslovení podniků, doinvestování CAS, zásahové vozidlo
7. Skládka- integrované povolení, hospodaření do 8/2007
8. Větrné elektrárny – zamítnutí změny č.2 ÚP, stanovisko JmK
9. Rozpočtové opatření č.5
10. Plnění rozpočtu leden- srpen 2007
11. Různé
12. Stanovení termínů zasedání ZM do konce roku 2007
13. Diskuze
14. Závěr
Hlasování č.2 : pro 12

proti 0

zdržel se 0

Bod č.3
Informace z jednání rady města č.9 a 10
Usnesení č.3/07/8ZM:
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informace ze schůze rady města č.9 a 10.
Hlasování č.3 : pro 12

proti 0

zdržel se 0

Bod č.4
Pozemky , budovy
Usnesení č.4/07/8ZM
Je přílohou č. 1 zápisu.

Bod č.5
Žádosti občanů
•

•

Pan starosta informoval o žádostech paní Magdalény Doležalové , Újezd 7,
Klobouky u Brna, žadatelka si stěžuje na umístění dopravní značky před domem
na ulici Brněnská 26 a požaduje odstranění odpadkového koše před tímto RD.
Zastupitelé konstatovali, že dopravní značka musí být v této části zachována a pan
starosta navrhuje její posunutí o kousek dál. Odpadkový koš, který zde byl
umístěn v době , kdy v objektu byla provozovna potravin, bude odstraněn.
V další žádosti paní Doležalová požaduje vyřešit dopravní situaci na ulici Újezd.
Vzhledem k úzké vozovce nemůže paní Doležalová parkovat u domu , ve kterém
bydlí, aniž by omezila ostatní projíždějící. Zastupitelé konstatovali, že situaci
s jejím parkováním nelze řešit uzavřením vozovky ani zřízením jednosměrné

vozovky. Vzhledem k nepřehlednosti situace při výjezdu z ulice Újezd, navrhují
umístění zrcadla na křižovatku ulic Újezd a Brněnská a snížení rychlosti na ulici
Brněnské , značka s omezenou rychlostí by byla umístěna u hřbitova .

Bod č.6
Sbor dobrovolných hasičů
Starosta seznámil členy ZM se stavem projednávání dotace na zásahové vozidlo pro ZJ- SDH
Klobouky u Brna, Krajský úřad Jihomoravského kraje zařadil žádost města na příští rok.
Město Klobouky u Brna bylo zařazeno také do investičního programu 214 210- rozvoj a
obnova materiálně-technické základny HZS ČR pro příjem dotace z ministerstva vnitra, které
ale požaduje doložit od města sdělení, z jakých zdrojů bude zajištěno financování zbývající
části na pořízení nového vozidla. Zastupitelstvo souhlasí s dofinancováním nového
zásahového vozidla, s tím že o konkrétní částce se bude hlasovat až bude jasnější kolik
finančních prostředků se podaří získat od případných sponzorů .
Usnesení č.5/07/8ZM:
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s dofinancováním zbývající částky na pořízení nového
zásahového vozidla pro sbor dobrovolných hasičů z městského rozpočtu v roce 2008.
Hlasování č.5 : pro 12

proti 0

zdržel se 0

Bod č.7
Skládka – integrované povolení, hospodaření 8/2007
Starosta města informoval členy zastupitelstva o integrovaném povolení k provozu
„Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko“, které město obdrželo od Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.
Starosta seznámil členy rady o provedené kontrole České obchodní inspekce životního
prostředí, oblastní inspektorát Brno na skládce odpadu v Martinicích , která proběhla
13.9.2007. Kontrolní zjištění – „Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly ke
správnímu řízení za porušení zák. 185/2001 Sb., o odpadech.
Hospodaření skládky do počátku roku do 31.8.2007:
náklady:
příjmy:
zisk:

3.556.418,- Kč
5.626.870,- Kč
2.070.452,- Kč

Do výnosu skládky patří zákonný základní poplatek :

3.057.577,- Kč

Výnos ze skládky :

5.128.029,- Kč

Usnesení č.6/07/8ZM:
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í hospodaření skládky za období leden až srpen
2008.
Hlasování č.6 : pro 12

Bod č.8
Větrné elektrárny

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č.7/07/8ZM:
Zastupitelstvo města z a m í t á zadání změny č.2 územního plánu města Klobouky u Brna a
ukončuje řízení o změně č. 2 územního plánu města.
Hlasování č.7 : pro 12

proti 0

zdržel se 0

Bod č.9
Rozpočtové opatření č.5 – návrh
Starosta informoval o navrhovaném rozpočtovém opatření č. 5/2007, včetně úprav návrhu,
předložených starostou města . Nejvýznamnější změnou rozpočtu výdajů je pořízení nového
chodníku v dolní částí ul. Dlouhá, služby za provozování a správu rozšířené programové
nabídky kabelové televize a pořízení služebního auta na základě leasingové smlouvy.
Upravený rozpočet na rok 2007 :
Příjmy:
43.188.100,- Kč
Výdaje:
39.999.100,- Kč
Financování: - 3.189.000,- Kč
Usnesení č.8/07/8ZM:
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložených starostou města.
Hlasování č.8 : pro 12

proti 0

rozpočtové opatření č. 5/2007 včetně úprav

zdržel se 0

Pan starosta v této souvislosti informoval členy zastupitelstva o nabídce provozovatele
kabelové televize společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o Praha na zřízení internetu .
Aby mohla být tato nabídka pro občany uskutečněna je nutné provést výměnu zesilovačů za
nové, které zřízení internetu umožní. Vzhledem k tomu, že životnost starých zesilovačů
pomalu končí bude výměna nutná v každém případě.
Usnesení č.9/07/8ZM:
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e výměnu a instalaci nových zesilovačů kabelové
televize, které umožní zřízení internetu s tím, že tato investice bude hrazena v roce 2008.
Hlasování č.9 : pro 12

proti 0

zdržel se 0

Bod č.10
Plnění rozpočtu 1-8/2007
Příjmy:
27.913.243,08 Kč
Výdaje:
19. 104.469,61 Kč
Financování: - 8.808.773,47 Kč

Usnesení č.10/07/8ZM .
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění rozpočtu za období 18/2007.
Hlasování č.10:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Bod č.11
Různé
Pan starosta informoval o :
• vyúčtování letošního hodů , tržby byly 97.500,-Kč , prozatím doložené výdaje činí
103.960,- . Pan starosta poděkoval panu Ing. Zdeňku Lobpreisovi a panu Ladislavu
Vašulkovi za jejich pomoc při organizaci a zajištění hodů
• podpisu smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci , k deklaraci se město již dříve
připojilo
• instalaci bankomatu v prostoru Městské střední odborné školy Klobouky u Brna
• podpisu Smlouvy s dechovou hudbou „Sobuláci“ na hody v roce 2008
• probíhajícím šetření Českého statistického úřadu , týkajících se zemědělských
prvovýrobců
• termínu konání radničního plesu, který se uskuteční v pátek 18.1.2008
• připravené projektové dokumentaci na chodníky v ulici Dlouhé a parkovišti na ulici
Brněnské, vzhledem k tomu, že na ulici Brněnské nejsou zatím vyřešené vlastnické
vztahy k pozemkům , bude nejprve proveden výběr dodavatele na stavební práce na
chodníky v části ulice Dlouhé
Usnesení č.11/07/8ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna
s c h v a l u j e vyhlášení výběru dodavatele
stavebních prácí na chodníky v části ulice Dlouhé
Hlasování č.11:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Bod. č.12
Stanovení termínu zasedání ZM do konce roku 2007
Zastupitelé stanovili termíny zasedání zastupitelstva na 25.10. 2007 a 13.12.2007.

Bod č.13
Diskuze
•

p. Volek ve svém příspěvku reagoval na dřívější kritiku místostarosty na špatné
hospodaření TJ Sokol Klobouky u Brna . Starosta Sokola pan Volek nevidí ke kritice
důvod, upozornil členy zastupitelstva , že mimo jiné se za poslední 3 roky podařilo
získat organizaci TJ Sokol dotace ze státního rozpočtu ve výši 3.539 tis. Kč, z toho pro
příští rok dotaci ve výši 339 tis. Kč. Upozornil tak, že organizace se snaží o maximální
zapojení do vyhlašovaných dotačních titulů, aby se rozšířila a zkvalitnila nabídka
sportovních možností pro kloboucké občany . Pan Volek dále kritizoval , že z jednání
rady města, na které byl přizván nebyl pořízen zápis, protože se jednalo o pracovní
jednání rady. Požaduje, aby byl příště upozorněn , že se jedná pouze o pracovní
setkání. Dále žádá vysvětlení, proč bylo radou města zrušeno první kolo výběrového
řízení na vedoucího stavebního úřadu a apeloval na to, aby bylo místo vedoucího
stavebního úřadu obsazeno kvalitním profesionálem. K této kritice se přidal i pan Ing.
Zvonař, který upozornil, že výběr vhodného kandidáta je velice důležitý a bude mít
důsledky jak pro práci úřadu, tak pro občany města a občany obcí spádového obvodu.
Místostarosta reagoval na hospodaření TJ Sokol a připomenul, že kritizoval využívání
příspěvku zasílaného organizaci TJ Sokol z městského rozpočtu. Ve věci týkající se

•

•
•

•

zrušeného výběrového řízení na vedoucího stavebního úřadu uvedl pan starosta , že
toto rozhodnutí je v kompetenci rady města
p. Trávníček tlumočil stížnost občanů na novou zastávku v Bohumilicích, která při
nepříznivém počasí nevyhovuje. Pan Ing. Zvonař upozornil, že zastávka byla pořízena
koncem loňského roku a odpovídá všem požadavkům . Dále pan Trávníček upozornil
na propadající se vozovku na ulici Nádražní u RD čp. 628. Pan starosta uvedl, že
vozovka na ulici Nádražní bude v podzimních měsících opravena firmou IMOS
v rámci reklamace
p. Pitlachová upozornila na hromadící se nedopalky cigaret na některých místech na
náměstí, na nepořádek v okolí kontejneru u hasičárny a nutnost provedení deratizace
v okolí bývalých veřejných záchodků
pan Ing. Zvonař požaduje podání zprávy o přípravě průmyslové zóny v trati „Psinky“ a
„Za Psinky“. Starosta připomenul , že rada města Klobouky u Brna na svém zasedání
č. 5/2007 konstatovala, že město nemá v současné době dostatek finančních
prostředků na řešení průmyslové zóny, tj na výkupy pozemků, řešení technické a
dopravní infrastruktury . V této souvislosti konstatoval pan Blanář, že je potřeba, aby
si zástupci města především ujasnili zda budou podporovat podnikatele, kteří mají
zájem investovat do výstavby v průmyslové zóně. Dnešní hlasování o prodeji
obecního pozemku v průmyslové zóně ukázalo, že někteří zastupitelé patrně tyto snahy
nepodporují. Právě komplikace s výkupem pozemků odrazuje investory a město
přichází o možnost zlepšení stavu zaměstnanosti a ekonomického růstu
p. Trávníček upozornil na narůstající těžbu dřeva v lesích na katastru města Klobouky.
Přítomný pan Ing. Fiala upozornil, že se jedná o těžbu povolenou lesní správou a
navrhuje, že by bylo vhodné upozornit vlastníky lesů , aby si pečlivě prostudovali
podmínky, za kterých svoje lesy prodávají firmám specializujících se na těžbu dřeva.
Pan starosta požádal pana Ing. Fialu, aby napsal k této problematice článek do
občasníku Větrný mlýn

Bod č.14
Závěr
Protože již nebylo žádných připomínek a do diskuse se již nikdo nepřihlásil ukončil pan
starosta zasedání zastupitelstva města ve 20.30 hodin.

Přílohy:
1. Usnesení č.4/07/8ZM
2. Rozpočtové opatření č.5/2007

RNDr. Zdeněk Bobek v.r.
starosta města

Zapsala : Milena Strouhalová

Ověřovatelé zápisu :
Mgr. Petr Hrádek
Miroslav Navrátil

V Kloboukách u Brna 18.9.2007

Vyvěšeno na úřední desce
Sňato

dne: 20.9.2007
dne:……………………………..

Příloha č.1 k zápisu ZM 8/2007

Usnesení č.4/07/8ZM
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna neschvaluje záměr na prodej pozemků:
Parc. č.
2329
1368/3
1368/5
1368/6

Výměra
Katastrální
2
(m )
území
3169 Klobouky u
Brna
456 Klobouky u
125 Brna
274

Popis nemovitosti

Cena

Zahrada za objektem
Peclovy vily
Část komunikace kolem
garáží za sídlištěm ul.
Císařova

Hlasování
pro proti zdrž.
0
11
1
0

12

0

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje záměr na prodej pozemku:
Parc. č.
489

Katastrální
Popis nemovitosti
Výměra
2
(m )
území
76
Klobouky u
Pozemek pod částí RD
Brna
č.p. 284

Cena
200,Kč

Hlasování
pro proti zdrž.
12
0
0

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna neschvaluje záměr na směnu pozemků:
Parc. č. Výměra
Katastrální
(m2)
území
410/2
165
Klobouky u
Brna

Popis nemovitosti
Pozemek vedle RD č.p. 256 ul.
Příhon

Hlasování
pro proti zdrž.
0
9
3

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje směnu pozemků:
Parc. č.

2028/1
2032/2

Katastrální
Vlastník
Cena
Hlasování
Výměra
území
pro proti zdrž.
(m2)
308 Klobouky u
Město Klobouky u Brna Bez fin.
8
2
2
Brna
vyrovnání
210 Klobouky u
Ing. Jindřich Koubek,
Klobouky u Brna, Příhon
Brna
20

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje záměr na směnu pozemků:
Parc. č.
část
1938 a
1939

Výměra
Katastrální
(m2)
území
dle GP Klobouky u
Brna

Popis nemovitosti
Pozemek v trati U Větřáku dle náj.
sml. č.105/04 zmenšený o pás 2m
podél polní komunikace k Větřáku

Hlasování
pro proti zdrž.
12
0
0

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna nerozhodlo o záměru na směnu pozemků:
Parc. č.

Výměra
Katastrální
(m2)
území
4839
1340 Klobouky u
3165/123
90 Brna
3164/198 3943

Popis nemovitosti
Pozemek v trati Za psinky
(plánovaná průmyslová zóna),
pozemek v trati U Turečkového
(krajinná zeleň) a pozemek v trati
Novosady (určen pro zem. hosp.)

Hlasování
pro proti zdrž.
5
0
7

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní s p.
Petrem Urbanem, bytem Klobouky u Brna, Brněnská 216/13 na budovu kovárny č.p. 825 na

pozemku parc. č. 1268/2 a pozemku parc. č. 1268/2 v k.ú. Klobouky u Brna, ve které bude
zakotven závazek uzavřít řádkou kupní smlouvu nejpozději do 30-ti dnů od vymazání
zástavního práva k nemovitostem na LV. Pokud zástavní věřitel SFŽP ČR neumožní výmaz
zástavního práva k nemovitostem, je tato skutečnost důvodem ke zrušení Smlouvy o
budoucí smlouvě kupní. Kupní cena nemovitosti ve výši 102.000,- bude uhrazena před
podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní bezhotovostním převodem. V případě, že bude
zrušena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní, bude záloha vrácena v plné výši.

Hlasování:

pro 9

proti 0

zdržel se 3

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru na prodej budovy bývalého obecního
úřadu v Bohumilicích č.p. 41 na pozemku parc. č. 45 a pozemku parc. č. 45 o výměře 290
m2 prostřednictvím realitní kanceláře.

Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržel se 1

Zastupitelstvo města souhlasí se změnou hranice katastrálního území Klobouky u Brna tak,
aby pozemky v k.ú. Klobouky u Brna ve vlastnictví Obce Morkůvky:
parc. č.
3418/16
3418/45
3419/2
3419/4
3419/6
3419/8
3419/152
3419/154
3419/156
3419/158

výměra (m2)
132
56
31370
2216
891
5693
281
6276
388
1892

parc. č.
3418/17
3419/1
3419/3
3419/5
3419/7
3419/151
3419/153
3419/155
3419/157

výměra (m2)
335
5050
687
864
258
125
1442
6569
423

byly přesunuty do k.ú. Morkůvky s podmínkou, že všechny náklady spojené se změnou
hranice k.ú. uhradí Obec Morkůvky.

Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. BP
23/02 A s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 42, Praha 2 o převodu pozemků parc. č. 62, 259/1, 457, 724/6, 724/7, 724/11, 817,
1148/1, 1307, 1392/5, 1473/3, 1523/1, 1871/14 (vznikl z pozemku parc. č. 1871/10) a
1941/32 v k.ú. Klobouky u Brna z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Klobouky u
Brna.

Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

