Zápis č. 3 / 2020
ze zasedání zastupitelstva obce Blatnička, které se konalo dne 25.6..2020 v 20.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Blatničce.

Program:
1. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2020 .
2. Projednání a schválení finančního daru na provoz autobusu
Pastelka.
3. Projednání a schválení darovací smlouvy městu Kyjov .
4. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
5. Projednání a schválení finančního daru na provoz venkovské
prodejny .
6. Projednání a schválení pronájmu obecního majetku zastupiteli obce .
7. Žádosti občanů a organizací .
8. Různé .
9. 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 Štepán Maňák, člen
zastupitelstva, oba s návrhem souhlasí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 .
Usnesení č. 1/6/2020
ZO schvaluje ověřovatele zápisu místostarostu Bc. Rostislava Němečka a Štěpána Maňáka.
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. 2/6/2020
ZO schvaluje zveřejněný program dnešního zasedání ZO.

1. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2020 .
2. Projednání a schválení finančního daru na provoz autobusu
Pastelka.
3. Projednání a schválení darovací smlouvy městu Kyjov .
4. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
5. Projednání a schválení finančního daru na provoz venkovské
prodejny .
6. Projednání a schválení pronájmu obecního majetku zastupiteli obce .
7. Žádosti občanů a organizací .
8. Různé .
9. Diskuze .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poté bylo přistoupeno k prvnímu bodu programu :

1. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2020
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2020, 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. 2/2020, které bylo zveřejněno
na úřední desce – příloha č.3 .

2. Projednání a schválení finančního daru na provoz autobusu Pastelka.
Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem předkládá ke schválení smlouvu o finančním daru na
provoz školního autobusu ,,Pastelka“ ve výši 35.000,-Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3/6/2020
ZO schvaluje smlouvu o finančním daru na provoz školního autobusu ,,Pastelka“ ve výši
35.000,-Kč uzavřenou mezi Obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem, jako obdarovanou a Obcí
Blatnička, jako dárcem.

3. Projednání a schválení darovací smlouvy městu Kyjov .
Město Kyjov předkládá ke schválení darovací smlouvu na finančním dar ve výši 1 349,15
Kč, který bude použit na pokrytí nákladů na vypracování právních analýz zaměřených na
posouzení postupu správních orgánů státu vůči samosprávám, ve věci povolení těžby
štěrkopísku v těsné blízkosti vodního zdroje Bzenec komplex.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/6/2020
ZO schvaluje darovací smlouvu o finančním daru ve výši 1 349,15,-Kč uzavřenou mezi
Městem Kyjov, jako obdarovaným a Obcí Blatnička, jako dárcem.

4. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
Na minulém zastupitelstvu starosta informoval, že byla podána žádost o dotaci, v rámci
dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok
2020. Jedná se o dotaci pro menší obce, ve kterých je jediný obchod se základními
potravinami a smíšeným zbožím na venkově. Obec podala žádost na podporu do výše
50.000,-Kč. Jakou částku obec obdrží od JMK, stejnou musí přidat ze svého rozpočtu. Jedná
se o neinvestiční finanční podporu ve výši 50.000,-Kč z rozpočtu JMK. Akce se musí
realizovat a dokončit do 31.12.2020 .
Dne 27.5.2020 jsme obdrželi sdělení o schválení dotace a byla zaslána Smlouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK064780/20/ORR a zpráva, že Zastupitelstvo
JMK schválilo na svém 30. zasedání konané 18.5.2020 usnesením č.2644/20/Z30 poskytnutí
dotace obci Blatnička ve výši 50.000,- Kč v rámci programu Podpora provozu venkovských
prodejen v JMK pro rok 2020.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 .
Usnesení č. 5/6/2020
ZO schvaluje přijetí dotace a pověřuje starostu k uzavření Smlouvy č. JMK064780/20/ORR
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci Blatnička ve výši 50.000,- Kč
v rámci programu Podpora provozu venkovských prodejen v JMK pro rok 2020.

5. Projednání a schválení finančního daru na provoz venkovské prodejny .
Jakou částku obec obdrží od JMK, stejnou musí přidat ze svého rozpočtu na podporu provozu
prodejny potravin se smíšeným zbožím p. Markové.
ZO proto jednalo o možnosti podpořit prodejnu p. Markové poskytnutím jednorázového
finančního daru z rozpočtu obce ve výši 100 tisíc korun.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 .
Usnesení č. 6/6/2020
ZO schvaluje poskytnutí jednorázového finančního daru z rozpočtu obce ve výši 100 tisíc
korun na provoz prodejny potravin se smíšeným zbožím p. Markové.

6. Projednání a schválení pronájmu obecního majetku zastupiteli obce .
Přišla žádost o pronájem obecního kontejneru od Bc. Rostislava Němečka, který ho chce
využít u stavby svého RD za kostelem. Roční nájem je stanoven na 1.000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1, Bc. Rostislav Němeček.
Usnesení č. 7/6/2020
ZO schvaluje pronájem obecního kontejneru po dobu výstavby RD za kostelem za
dohodnutý roční nájem 1.000,- Kč .

7. Žádosti občanů a organizací
7a) Žádost o místění reklamního poutače – Michal Janás – Vínařství Janás na nově
budovanou opěrnou zeď . Uhrada nájmu se bude řídit OZV 2/2019 .¨
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1, Michal Janás.
Usnesení č. 8/6/2020
ZO schvaluje umístění reklamního poutače Víno Janás, dle OZV 2/2019.

8. Různé
8a) Oprava střechy na obecním bytě – ze tří nabídek jsme vybrali firmu Střechy Janás, měl
nejvýhodnější nabídku realizace ještě letos do hodů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9/6/2020
ZO schvaluje opravu střechy na obecním bytě firmou Střechy Janás .

8b) Opěrná zeď a kóje na sběrném místě jsou již hotovy, z původního záměru výstavby jen
čtyř kójí jsme jich vybudovali 7, dnes máme ještě pod čtyři vybagrované podloží .
8c) Provádí se oprava fasády márnice, očištění okapů, rýn, omytí fasády, její penetrace,
zalíčení vápnem . Je tam prasklá luxfera – potřebujeme minimálně dva luxfery rozměru 190
mm x 190 mm .
ZO bere informace od starosty na vědomí .

9. Diskuze
- Sítě za kostelem – dohodli jsme se, že výstavbu zahájíme v roce 2021. Je vydáno
právoplatné vodoprávní povolení stavby .
- Přihlášku na nový projekt s Rakouskem
spolupráce do 24.8.2020

-

Nová možnost podání nového projektu

- Podané žádosti o dotace na JMK - Dotace na opravu rybníka Kačák nebyla schválena. Na
opravu kanalizace máme schválenou dotaci 100.000,- Kč .
- Zastupitelstvo bylo upozorněno, že se rozšiřuje trhlina ve vozovce u břehu potoka
Svodnice u RD č.p. 53 - Na místě byl zástupce Swiettelsky – oprava s cyklostezkou .
- Byli upozorněni, že při přípravě stavby Rekonstrukce NN u potoka a kostela byl ve
smlouvě článek finanční kompenzace za připojení – Obec má podepsanou smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na svých pozemcích za úplatu. Tyto smlouvy
mají podepsány i majitelé domů, kde se prováděla stavba – Rekonstrukce NN u potoka a
kostela. Plnění této smlouvy bude po zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí.
- Na stránkách obce je odkaz na kvalitu pitné vody společnosti VaK Hodonín kde jsou
výsledky pravidelných odběrů kvality pitné vody
- Polní cesta na Velicko firma z Veselí nad Moravou na tuto cestu naváží drcený cihelný
recyklát, který bude zhutněn. Dnes jsou již v polovině cesty .
- Letošní ročník „ Na kole dětem „ 12.6.2020 – vysoká účast cyklistů, v Blatničce se jim
moc líbilo a peloton dorazil na čas 14:25 – 14:45 hodin .
- Vypadávají kostky na chodnících na hřbitově .
Nejbližší akce
- 27.6.2020 - Pohádkový les pro děti i rodiče – Boršice u Blatnice
- červenec - Dětský den u rybníka – rybářské závody
- červenec - Vítání nově narozených dětí
- 14. – 16.8. 2020 - Hody Blatnička
- 11.9.-13.9.2020 - Slavnosti vína Uherské Hradiště
- 19.9. – 20.9.2020 – Slavnosti vína Falkenstein
- 2.10. – 3.10. 2020 - volby do zastupitelstev krajů
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 21.00 hodin.

………………………………………..
Štěpán Maňák, ověřovatel

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

Vyvěšeno ( i elektronicky ): 26.6.2020
Sňato ( i elektronicky ):

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

Stav vaší žádosti
Zadejte kód žádosti:

Odeslat

Žadatel:

Obec Blatnička

Projekt:

Oprava havarijního stavu kanalizace

Dotační titul:

neurčeno - IND 2020

Status žádosti:

06 Žádost schválena

Schválená výše dotace:

100000 ,- Kč

Počet nalezených záznamů: 1
Dotační portál Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

Stav vaší žádosti
Zadejte kód žádosti:

Odeslat

Žadatel:

Obec Blatnička

Projekt:

Oprava rybníka Kačák - II.etapa

Dotační titul:

ORR RSK 2020 DT1

Status žádosti:

07 Žádost neschválena

Schválená výše dotace:

,- Kč

Počet nalezených záznamů: 1

