Zápis
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného
dne 7. 7. 2021 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu
Vnorovy
Dne 7. 7. 2021 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo 10 členů
zastupitelstva obce – viz prezenční listina (příloha č.1), která je nedílnou součástí zápisu.
Součástí zápisu je protokol o hlasování (příloha č.2).

1. Zahájení
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek zahájil 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy v 18.00
hodin. Informace o konání 14. zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Vnorovy, na elektronické úřední desce internetových stránek Obce Vnorovy a to nejméně
sedm dní přede dnem konání zasedání. Starosta dále konstatoval, že v době zahájení je
přítomno 9 členů zastupitelstva obce z celkových 15 členů a tedy zastupitelstvo je schopno se
právoplatně usnášet. Omluveni jsou Ing. Martin Ivan, Ing. Lukáš Petrucha, Ing. Pavel
Macháček, Josef Korvas.

2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek jmenoval Ing. Zdeňku Motyčkovou zapisovatelkou.
Starosta navrhl ověřovatele zápisu Ing. Luďka Machynku a Mgr. Martina Motyčku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy u r č u j e ověřovateli zápisu Ing. Luďka Machynku
a Mgr. Martina Motyčku
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 01/Z14/21 bylo schváleno.
18.05 přišel Ing. Jiří Třináctý
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e následující program 14. zasedání zastupitelstva
obce a včetně doplnění v bodu 3 o projednání navýšení finančních prostředků pro hasiče,
oprava kapličky a doplnění prvků dětského hřiště v Lidéřovicích a v bodě 4 Různé žádost MS
Pomoraví Vnorovy
1. Zahájení
2. Technický bod (určení zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
jednání)
3. Rozpočtové opatření 5/2021 - pomoc tornádem postiženým obcím
4. Různé
5. Diskuze
6. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 02/Z14/21 bylo schváleno.

Proti 0
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Zdrželi se 1

3. Rozpočtové opatření č. 5/2021 - pomoc tornádem postiženým obcím
Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že na poradě starostů řešili finanční výpomoc obcím
postižených tornádem. Po diskuzi zastupitelů místostarosta Mgr. Pavel Chudík navrhl, aby
každé obci bylo zasláno 100.000,- Kč. Jedná se o obce Mikulčice, Lužice, Moravská Nová
Ves, Hrušky a město Hodonín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e finanční dar ve výši 100.000,- Kč pro obce
postižené tornádem a to: Mikulčice, Lužice, Moravská Nová Ves, Hrušky a město Hodonín. s
podmínkou, že finanční dar bude využit pro fyzické osoby - občany konkrétní obce dle
rozhodnutí konkrétní obce a města..
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 03/Z14/21 bylo schváleno.
Místostarosta Mgr. Pavel Chudík seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.5/2021.
Kromě navýšení položky 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové
stavy o 500.000,- Kč (pomoc obcím postižených tornádem) navrhuje i navýšení níže
uvedených položek:
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury o 40.000,- Kč (oprava fasády
kapličky)
3421 Využití volného času dětí a mládeže o 10.000,- Kč ( dětské hřiště v Lidéřovicích )
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
zbrojnice, požární helmy 10 kusů )

o 200.000,- Kč ( úpravy vytápění, hasičská

Financování bude z položky 2212 Silnice.
Po diskuzi zastupitelů nechal starosta hlasovat o rozpočtovém opatření č.5/2021 včetně
navýšení výše uvedených položek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5/2021 (viz.příloha č. 3 ).
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 04/Z14/21 bylo schváleno.
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4. Různé
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek seznámil zastupitele s dopisem Mysliveckého spolku
Pomoraví Vnorovy, ve kterém žádají pomoc při vyvolání jednání s firmou Vinice Vnorovy,
s.r.o., Velké Pavlovice. Zastupitelé byli seznámeni s problematikou soudního sporu mezi
Vinice Vnorovy s.r.o. a MS Pomoraví Vnorovy ve věci náhrady škody na vinicích okusem
zvěře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy p o v ě ř u j e starostu obce ke svolání společného jednání MS
Pomoraví Vnorovy, Vinice Vnorovy, s.r.o. Velké Pavlovice, Agro Vnorovy a Obec Vnorovy
ve věci náhrady škod a užívání pozemků.
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 05/Z14/21 bylo schváleno.

5. Diskuse
Zastupitelé:
Mgr. Martin Motyčka - hluk z hasičské zbrojnice ve večerních hodinách při oslavách, kdy
jsou otevřena okna, zda by nebylo možné dát klimatizaci, aby se okna
neotvírala
Starosta - je možno využít schváleného navýšení finančních prostředků pro SDH Vnorovy

6. Závěr
Starosta po projednání všech bodů programu ukončil zasedání zastupitelstva v 19.03 hodin.
Zapsala: Ing. Zdeňka Motyčková
Vnorovy 08.07.2021
Ověřovatelé zápisu: Ing. Luděk Machynka

……………………........

Mgr. Martin Motyčka

……………………........

……………………….
Ing. Antonín Gazárek
starosta obce
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