Zápis č. 2 / 2020
ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička, které se konalo dne 12.5.2020 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Blatničce.

Program:
1. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2020
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce
Blatnička
3. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Blatnička za rok 2019
4. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce Blatnička za rok 2019
5. Projekt společných nákupů energií na rok 2021
6. Schválení smlouvy o přidělení revolvingového úvěru
7. Schválení smlouvy č.: 1030057091/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene
8. Žádosti občanů a organizací
9. Různé
10. Diskuze
Technický bod:
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání ZO. Konstatoval, že je přítomno všech 7 členů
zastupitelstva. K platnému usnesení jsou zapotřebí 4 hlasy.
ZO je tedy usnášeníschopné. Informace o konání ZO byla řádně zveřejněna v souladu se
zákonem – příloha č.1.
Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č.2.
Zapisovatelem byl jmenován Mgr. Ondřej Maňák, člen zastupitelstva.
Zápis z minulého ZO byl řádně ověřen a je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Ověřovateli zápisu jsou navrženi: místostarosta Bc. Rostislav Němeček a Jarmila Hrušková,
členka zastupitelstva, oba s návrhem souhlasí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 .
Usnesení č. 1/5/2020
ZO schvaluje ověřovatele zápisu místostarostu Bc. Rostislava Němečka a
Hruškovou.

Jarmilu

Starosta přednesl program dnešního zasedání. Doplňující body programu nebyly vzneseny,
proto bylo zahájeno hlasování o zveřejněném programu .
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2/5/2020
ZO schvaluje zveřejněný program dnešního zasedání ZO.

1. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2020
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce
Blatnička
3. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Blatnička za rok 2019
4. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce Blatnička za rok 2019
5. Projekt společných nákupů energií na rok 2021
6. Schválení smlouvy o přidělení revolvingového úvěru

7. Schválení smlouvy č.: 1030057091/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene
8. Žádosti občanů a organizací
9. Různé
10. Diskuze
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poté bylo přistoupeno k prvnímu bodu programu :

1. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2020
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2020, které bylo zpracováno paní
účetní v souladu s ust. § 16, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 1/2020, které bylo zveřejněno
na úřední desce – příloha č.3 .

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Blatnička
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo 29. srpna 2019 na výsledku přezkoumání
hospodaření, které se uskutečnilo dne 10. února 2020. Přezkoumání proběhlo na základě
ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání provedli kontroloři Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního
a právního, oddělení přezkumu obcí, Brno. Přezkoumané období : 1.ledna 2019 –
31.prosince 2019 .
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumání
hospodaření :
§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků :
- V rámci dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 byly předloženy mzdové listy
členů zastupitelstva obce. Kontrolou mzdových listů neuvolněného člena zastupitelstva obce
os.č. 207, bylo zjištěno, že mu byla v měsíci červnu 2019 vyplacena odměna ve výši 2.000,
Kč. V zápise ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.6.2019 je uveden ve
schváleném programu pouze bod 4) Různé. Dále pod bodem 4 ch) s názvem „ Těžba dřeva „
je uvedeno usnesení č.11/6/2019 ve znění: „ ZO schvaluje místostarostovi odměnu za těžbu
dřeva v roce 2019 ve výši 2.000,- Kč “. Na zveřejněné pozvánce na veřejné zasedání ZO je
uveden pouze bod 4. Různé, není zde uveden bod – poskytnutí mimořádné odměny členovi
zastupitelstva obce. Obec nepostupovala v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 zákona
č.128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že návrh na
poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako samostatný
bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Dále v odst. 5 výše
uvedeného paragrafu je uvedeno, že návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi
zastupitelstva obce musí být odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu jednání
zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4.9.2019 přijalo opatření k nápravě zjištěné
chyby – mimořádná odměna členu zastupitelstva obce bude předem zveřejněna jako
samostatný bod na pozvánce na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3/5/2020
ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blatnička za rok 2019 .

3. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Blatnička za rok 2019
Účetní závěrka byla zveřejněna 15 dní před projednáním na úřední desce i v elektronické
podobě, připomínky nebyly. Hospodaření obce Blatnička bylo k datu 31.12.2019 uzavřeno
přebytkem, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1 726 103,34 Kč.
Výsledek hospodaření běžného účetního období , tj. rozdíl mezi výnosy a náklady
činí 2 671 034,03 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/5/2020
ZO schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Obce Blatnička za rok 2019, viz přiložený
protokol - příloha č.4. Hospodářský výsledek celkem: 2 671.034,03 Kč.

4. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce Blatnička za rok 2019
Závěrečný účet Obce Blatnička byl zveřejněn 15 dní před projednáním na úřední desce i
v elektronické podobě, připomínky vzneseny nebyly. Závěrečný účet je zpracován v souladu
s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 proběhlo na základě žádosti a v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedli kontroloři Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí, Brno.
Dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech 29. srpna 2019 a konečné přezkoumání hospodaření za
rok 2019 se uskutečnilo 10. února 2020 2017 se závěrem:
„ Při přezkoumání hospodaření obce Blatnička za rok 2019 byly zjištěny chyby a
nedostatky“, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písmeno c) zákona o
přezkoumávání hospodaření, a to : - Poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva
nebylo provedeno v souladu se zákonem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/5/2020
ZO schvaluje závěrečný účet Obce Blatnička za rok 2019 s výhradou.
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky:
Kontrolou mzdových listů neuvolněného člena zastupitelstva obce os.č. 207, bylo zjištěno, že
mu byla v měsíci červnu 2019 vyplacena odměna ve výši 2.000, Kč. V zápise ze zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 12.6.2019 je uveden ve schváleném programu pouze bod 4)
Různé. Dále pod bodem 4 ch) s názvem „ Těžba dřeva „ je uvedeno usnesení č.11/6/2019 ve
znění: „ ZO schvaluje místostarostovi odměnu za těžbu dřeva v roce 2019 ve výši 2.000,- Kč.

Na zveřejněné pozvánce na veřejné zasedání ZO je uveden pouze bod 4. Různé, není zde
uveden bod – poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce.
Obec
nepostupovala v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 zákona č.128/200 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že návrh na poskytnutí mimořádné odměny
členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu
připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Dále v odst. 5 výše uvedeného paragrafu je
uvedeno, že návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být
odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4.9.2019 přijalo opatření k nápravě zjištěné
chyby – mimořádná odměna členu zastupitelstva obce bude předem zveřejněna jako
samostatný bod na pozvánce na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6/5/2020
ZO schvaluje výše uvedená následná opatření k nápravě chyb a nedostatků.

5. Projekt společných nákupů energií 2021
Obec Blatnička jako centrální zadavatel zajišťuje a realizuje centralizované zadání veřejné
zakázky s názvem ,,Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2021“. Z toho
důvodu předkládá ke schválení vzorovou Smlouvu o spolupráci s jinými subjekty pro rok
2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno, v přiloženém znění a uzavření smluv o
spolupráci dle této vzorové smlouvy se subjekty uvedenými v příloze této smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7/5/2020
ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o spolupráci s jinými subjekty pro rok 2021 na
Českomoravské komoditní burze Kladno, v přiloženém znění a uzavření smluv o spolupráci
dle této vzorové smlouvy se subjekty uvedenými v příloze této smlouvy.

6) Schválení smlouvy o revolvingovém úvěru se splatností do jednoho roku
Na minulém zastupitelstvu ZO schválilo prodloužení revolvingového úvěru ve výši 800 tisíc
korun, který nám končil 26.4.2020. Starosta obce požádal KB Veselí nad Moravou o
prodloužení revolvingového úvěru. I když obec v minulých letech tento revolvingový úvěr
nevyužila, je pro obec tato možnost výhodná, protože se jedná o úvěr se splatností do jednoho
roku. Roční úrok byl stanoven 1M Pribor + 0,82 % . Je avizované, že budou obce částečně
kráceny v tomto roce o sdílené daně .
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8/5/2020
ZO schvaluje revolvingový úvěr ve výši 800 tisíc korun se splatností do jednoho roku,
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o revolvingovém úvěru .

7) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č: HO 1030057091/001
Poštou byla doručena k podpisu smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
HO-1030057091/001 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1000,- Kč
bez DPH mezi E-ON Distribuce a Obcí Blatnička.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9/5/2020
ZO schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO1030057091/001 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1000,- Kč bez
DPH mezi E-ON Distribuce a Obcí Blatnička a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o
smlouvě budoucí.

8) Žádosti občanů a organizací
8a) Žádost o odkoupení pozemku . Paní Bartuňková Alena podala žádost o odkoupení části
obecního pozemku za svojí stavební parcelou p.č. 136. Na pozemku vedou veškeré
inženýrské sítě . Starosta informoval, že tyto pozemky jsou pronajímány občanům za údržbu .
Bylo nabídnuto sepsání příslušné nájemní smlouvy na dobu neurčitou .
Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0.
Usnesení č. 10/5/2020
ZO neschvaluje odprodej pozemku .
8b) Žádost o místění reklamního poutače – Kamil Marek – Hospůdka ve dvorku na nově
budovanou opěrnou zeď . Jedná se o přemístění reklamy z tenisového kurtu .
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11/5/2020
ZO schvaluje umístění reklamního poutače Hospůdka ve dvorku , dle OZV 2/2019.
8c) Žádost o umístění retardérů na místní komunikaci v Blatničce. Paní Denisa Němečková
upozorňuje na rychlost projíždějících aut v obci mezi č.p. 1 a č.p. 158 a zda obec neuvažuje
zde zbudovat zpomalovací retardéry . Obec Blatnička má schválený pasport komunikací, kde
se s retardéry nepočítá . Upozorňujeme neukázněné řidiče, že v obci se jezdí maximální
rychlostí 50 km/hod a na komunikacích platí pravidlo pravé ruky .
ZO bere na vědomí .

9) Různé
9a) Stavba oprava havarijního stavu dešťové kanalizace na horním konci . Dne 30.4.2020
nám firma Bachan – provádění vodohospodářských a inženýrských staveb předala tuto
stavbu v hodnotě 229.107,- Kč .
9b) Letos na jaře se prováděla těžba kůrovcem napadené borovice na kobylici, likvidovala se
stará oplocenka, probíhalo pálení větví po těžbě, zbudovala se nová oplocenka a provedlo se
vysázení tří tisíc malých dubů v nové oplocence. Ještě na Velicku probíhá těžba suchých
modřínů, které provádí těžař z Veselí nad Moravou .

9c) Nyní provádíme výstavbu opěrné zdi a kójí na sběrném místě živnostníky a občany z obce
Blatnička .
9d) Byla podána žádost o připojení k distribuční soustavě NN k nově budovaným RD za
kostelem a k márnici .
9e)
Tradice Slovácka o.p.s . Blatnička podaly na obec kopii přiznání k dani z příjmů
právnických osob, včetně přílohy k účetní závěrce za r.2019. Společnost hospodařila za rok
2019 se ziskem 201.174,- Kč . Dále předložily výsledovku hospodaření za 1.Q roku 2020, .
Předsedkyně správní rady paní Hrušková informovala o situaci v tomto roce 2020.
9f) Dne 29.4.2020 jsme byli informováni dopisem od hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr.
Bohumila Šimka, že je prozatím pozastavené rozhodování o schválení žádostí podaných
v rámci vyhlášených dotačních programů JMK a to do září letošního roku.
ZO bere informace od starosty na vědomí .

10. Diskuze
- Sítě za kostelem – 30.4.2020 bylo oznámeno odborem životního prostředí ve Veselí nad
Moravou Zahájení řízení o povolení stavby vodního díla : Blatnička - ZTI v lokalitě za
kostelem SO 01 – Kanalizace a SO 02 – Vodovod . Dne 15.5.2020 je lhůta pro podání
námitek pro dotčené orgány a účastníky řízení. Poté bude vydáno vodoprávní povolení
stavby.
- Oprava střechy na obecním bytě – máme zajištěny nabídky a realizace ještě letos.
- VAK oprava vodovodní sítě – zatím je hotový projekt a projektant provádí zajištění
stavebního povolení. Realizace asi 2021 .
- Přihlášku na nový projekt s Rakouskem do 18.3.2020 jsme nepodali - ze strany rakouských
partnerů nebyl zájem a přišla omezení spojená s koronavirem – covid 19.
Všechny podané žádosti o dotace na JMKr jsou odsouhlaseny a zaevidovany, ale
rozhodnutí o přidělení dotací je zastaveno do září roku 2020 ..
- Zastupitelstvo bylo informováno, že se v obci rozmáhá pytláctví - kladení ok v přírodě, že
se nachází vyvrhnuté vnitřnosti zvěře volně v přírodě, dále jsme byli upozorněni, že se
rozšiřuje trhlina ve vozovce u břehu potoka Svodnice u RD č.p. 53 .
- Byli upozorněni, že při přípravě stavby Rekonstrukce NN u potoka a kostela byl ve
smlouvě článek finanční kompenzace za připojení – Starosta toto se prověří .
- Proběhla diskuze, zda není vyšší obsah chloru v naší pitné vodě . Na stránkách společnosti
VaK Hodonín jsou výsledky pravidelných odběrů kvality pitné vody . Starosta přislíbil, že
toto bude možné si prohlédnout z webu obce.
- Na polní cestě na Velicko je vyvezen písek s jutou. Minulý rok jsme měli dohodu s firmou
z Veselí nad Moravou, že na tuto cestu naveze drcený cihelný recyklát , což se zatím stalo jen
částečně . Starosta toto prověří .
Letošní ročník „ Na kole dětem „ je vzhledem k nařízení vlády posunut a akce je
realizována v omezeném rozsahu. Cyklotour je letos pod heslem „Nenecháme děti ve štychu“
a do Blatničky dorazí peloton 12.6.2020 v čase 14:25 – 14:45 hodin .

Nejbližší akce
- květen - Obchůzka Královničky
- červen - Dětský den u rybníka – rybářské závody
- červenec - Vítání nově narozených dětí
- 14. – 16.8. 2020 - Hody Blatnička
Starosta na závěr poděkoval zastupitelům za spolupráci a všem občanům, kteří pomáhají
dobrovolně zvelebovat obec a zapojují se do různých akcí. Jednání dnešního zastupitelstva
bylo ukončeno ve 20.40 hodin.

………………………………………..
Jarmila Hrušková, ověřovatelka

Vyvěšeno ( i elektronicky ): 18.5.2020
Sňato ( i elektronicky ):

…………………………………………..
Bc. Rostislav Němeček , ověřovatel

…………………………………………
Ing. Antonín Minařík, starosta obce

