ZÁPIS
47. zasedání Zastupitelstva obce Snovídky, konaného dne 29. 8. 2018
od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Snovídky
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření 6/2018
4. Příspěvek na financování IDS JMK na rok 2019
5. Chov psů ve Snovídkách
6. Nadace partnerství – obnova třešňového sadu
7. RPA dotace
8. Lípa u cesty na Šuterňu
9. Oblastní charita Hodonín - ošetření v domácnosti
10. Vodaservis – nabídka na geologický průzkum
11. Stavební úpravy MŠ - Dodatek č. 2 ke smlouvě
12. Pošta
 Žádost o pronájem pozemků – záměr
 Výzva na podání nabídek - Měřiče rychlosti, CAS, Zahrada MŠ
 Dopracování ČOV
 Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce
 Oznámení o zahájení řízení KÚ JMK
 Záměr odkupu pozemků
 Černá skládka
 EON – oznámení o přerušení dodávky
 Jak ušetřit na obecních energiích 18.9.2018
 Celostátní veřejná sbírka, obec Prameny
 Ing. Štefančík – technický dozor investora na chodník
 Sklep
 Úprava před obchodem
13. Diskuse
14. Závěr
Bod č. 1: Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele - starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce
Snovídky v 19.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Dále starosta konstatoval, že zasedání bylo svoláno
řádně a včas. Byli přítomni 4 členi (viz. příloha č. 1 - prezenční listina). Starosta jmenoval zapisovatele,
kterým pověřil Jiřího Kremze a navrhl ověřovatele zápisu ve složení: Magda Vaňková, Jaroslav Havel
Hlasování: (formát hlasování: pro:
- proti: - zdržel se hlasování)
4–0-0
Usnesení č. 47/1: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: Magda Vaňková, Jaroslav
Havel
Bod č. 2: Schválení programu – starosta oznámil, že návrh programu byl zveřejněn na úřední desce a
elektronické úřední desce a požádal o hlasování ke schválení tohoto programu.
Hlasování: (formát hlasování: pro:
- proti: - zdržel se hlasování)
Usnesení č. 47/2: Zastupitelstvo obce schválilo program dle návrhu.

4–0-0

Bod č. 3: Rozpočtové opatření 6/2018 – s tímto rozpočtovým opatřením seznámila účetní obce

Hlasování: (formát hlasování: pro:
- proti: - zdržel se hlasování)
4–0-0
Usnesení č. 47/3: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření 6/2018.
Bod č. 4: Příspěvek na financování IDS Jmk 2019 ve výši 16 950 Kč (339 obyvatel x 50 Kč).
Hlasování: (formát hlasování: pro:
- proti: - zdržel se hlasování)
4–0-0
Usnesení č. 47/4: Zastupitelstvo obce schválilo výši finančního příspěvku obce Snovídky na financování
IDS Jmk na rok 2019 v celkové výši 16 950 Kč.
Bod č. 5: Chov psů ve Snovídkách – starosta seznámil přítomné.
Bod č. 6: Nadace partnerství – obnova třešňového sadu – starosta předložil zastupitelům Smlouvu o
poskytnutí nadačního příspěvku č. 84-SZ-041. Tato smlouva je o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
17 500 Kč na realizaci projektu Snovídky – obnova třešňového sadu.
Hlasování: (formát hlasování: pro:
- proti: - zdržel se hlasování)
4–0-0
Usnesení č. 47/5: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. 84-SZ-041.
na nadační příspěvek ve výši 17 500 Kč na realizaci projektu Snovídky – obnova třešňového sadu.
Bod č. 7: RPA dotace – na základě předložené nabídky na zpracování žádosti o dotaci k projektu: Výměna
střechy na budově č. 54 se zastupitelé dohodli, že cena je příliš vysoká. Starosta nechal hlasovat o
neschválení příkazní smlouvy č. SML – Z – M – 18 – 246 od RPA dotace, s.r.o.
Hlasování: (formát hlasování: pro:
- proti: - zdržel se hlasování)
4–0-0
Usnesení č. 47/6: Zastupitelstvo obce neschválilo příkazní smlouvy č. SML – Z – M – 18 – 246 od RPA
dotace, s.r.o.
Bod č. 8: Lípa u cesty na Šuterňu – starosta přítomné seznámil, že byla doručena žádost o skácení lípy u
cesty na Šuterňu, která je v majetku obce a v těsné blízkosti RD č. p. 48. Starosta připomněl, že na
předešlém zasedání zastupitelstva byl již předložen posudek vybraných stromů v obci Snovídky, kde
zmiňovaná lípa je posouzena jako strom s poškozeným kořenovým systémem a rostoucí na nevhodném
stanovišti a pan Bc. Š. B. ve svém posudku z 20. 5. 2018 doporučil k pokácení v době vegetačního klidu.
Bod č. 9: Oblastní charita Hodonín, ošetření v domácnosti – starosta seznámil se žádostí Oblastní charity
Hodonín. V žádosti se vytýká špatné přerozdělení prostředků financovaných služeb poskytované Oblastní
charitě Hodonín, kde na poskytovanou domácí péči z těchto prostředků nezůstane nic. Starosta dále
přítomné seznámil, že tento problém navrhl k řešení na schůzku starostů ORP Bučovice. Dále navrhl
poskytnutí příspěvku pro letošní rok na domácí péči ve výši 2000 Kč, který se zašle přímo na účet Oblastní
charity Hodonín.
Hlasování: (formát hlasování: pro:
- proti: - zdržel se hlasování)
4–0-0
Usnesení č. 47/7: Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Hodonín na
domácí péči ve výši 2000 Kč.
Bod č. 10: Vodaservis s.r.o. – nabídka na geologický průzkum, vyjádření odborné osoby a projekt
hydrogeologického průzkumu v celkové výši 18 029 Kč. Starosta požádal o schválení nabídky.
Hlasování: (formát hlasování: pro:
- proti: - zdržel se hlasování)
4–0-0
Usnesení č. 47/8: Zastupitelstvo obce schválilo – nabídku od firmy Vodaservis s.r.o., Jamská 2362/53,
Žďár nad Sázavou na geologický průzkum, vyjádření odborné osoby a projekt hydrogeologického
průzkumu v celkové výši 18 029 Kč.

Bod č. 11: Stavební úpravy MŠ - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2018 s firmou INGREMO,
s.r.o., Janáčkova 4642/5d, 79601 Prostějov, který řeší rozpočet víceprací a méněprací na akci: Stavební
úpravy MŠ Snovídky. V dodatku č. 2 jsou zakomponovány požadavky statika p. Gurky odsouhlaseno
stavebním dozorem p. Daníčkem a starostou obce. Všechny tyto práce jsou vyčísleny na 128 554 Kč.
Hlasování: (formát hlasování: pro:
- proti: - zdržel se hlasování)
4–0-0
Usnesení č. 47/9: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2018 s firmou
INGREMO, s.r.o., Janáčkova 4642/5d, Prostějov, IČ: 28307453 ve výši 128 554 Kč.
Bod č. 12: Pošta















Pronájem pozemků – starosta seznámil přítomné, že z důvodu ukončení platnosti uzavřené
Nájemní smlouvy ze dne 31. 7. 2016 na pronájem pozemků p. č. 2030/6 o výměře 418 m2, 2042/3 o
výměře 1751 m2 a 2029/1 o výměře 1092 m2 bude vyvěšen znovu záměr na uzavření nájemní
smlouvy na tyto pozemky.
Výzva na podání nabídek – starosta seznámil, že je aktuálně zveřejněna výzva na podání nabídky
na měřiče rychlosti od Haluzic a Nemotic, dále bude zveřejněna výzva na opravu CAS TATRA a
v říjnu se předpokládá zveřejnění výzvy na podání nabídek na rekonstrukci zahrady v MŠ
Snovídky.
Dopracování ČOV – starosta seznámil přítomné, že ing. J. P. se zavázala, že do měsíce dodá studie
rozboru nákladů na 3 druhy čištění odpadních vod pro obec Snovídky.
Kandidátní listiny – starosta přítomné seznámil, že 3 kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva
obce jsou zveřejněny na webu
Oznámení o zahájení řízení KÚ JMK – starosta podal informaci o povolení výjimky ze základních
podmínek ze zvláště chráněných druhů. Jde o čmeláka zemního.
p. N. - pozemky – po obdržení odpovědi od p. B. zastupitelé požádali starostu o další oslovení p.N.
p. B. - černá skládka – starosta seznámil, že v k.ú. Snovídky na základě žádosti byly odklizeny 4
odhozené pneumatiky. Dále starosta zmínil, že je dobré, že občané si všímají svého okolí a tyto
odložené věci jsou včas odstraňovány. Tímto přístupem se dá předcházet vzniku černých skládek,
které by zbytečně zatěžovaly rozpočet obce.
EON – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v celé obci Snovídky dne 25. 9. 2018
v době od 9.00 – 12.00 hodin.
Jak ušetřit na obecních energiích 18. 9. 2018 - starosta seznámil, že je přihlášen na seminář na
úspory obecních energií popřípadě na jejich snižování.
Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny – starosta seznámil s dopisem od JUDr.
Stanislava Polčáka, předsedy SMS ČR a poslance Evropského parlamentu.
Ing. Štefančík - TDI chodník – starosta předložil cenovou nabídku a návrh Smlouvy na výkon
technického dozoru investora na akci: Snovídky – chodník k nádraží od Ing. Petera Štefančíka,
Hodonín ve výši 30 008 Kč včetně DPH a požádal zastupitele o schválení nabídky a smlouvy.

Hlasování: (formát hlasování: pro:
- proti: - zdržel se hlasování)
4–0-0
Usnesení č. 47/10: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku a návrh Smlouvy na výkon technického
dozoru investora na akci: Snovídky – chodník k nádraží od Ing. Petera Štefančíka, Hodonín ve výši 30 008
Kč včetně DPH.



Sklep – starosta předložil návrh na velikost sklepa, který bude potřebný pro skladování ovoce a
předpokládá jeho vybudování na zahradě za Obecním domem. Po diskusi vzešel návrh na úpravu
uspořádání, který bude zpracován a předložen na dalším zasedaní.
Úprava před obchodem – starosta předložil zpracovaný návrh přístupu do prodejny Potravin, který
byl dodán v den konání zastupitelstva a ke kterému sám starosta měl několik výhrad. Projekt bude
přepracován a dodán k dalšímu projednání v zastupitelstvu. Při projednávání budovy č. p. 54 starosta



zmínil, že by bylo vhodné dopracování projektové dokumentace pro zateplení této budovy, která by
řešila energetickou náročnost.
Na základě přiznané dotace od JMK – Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském
kraji pro rok 2018 na projekt: „Zajištění provozu prodejny ve Snovídkách“ požádal starosta
zastupitele o schválení předložené Darovací smlouvy č. 1/2018, kterou bude poskytnut finanční dar
ve výši 50 000 Kč provozovatelce prodejny Potravin Janě Staňkové, Snovídky 105, IČ: 01371304 a
která je určena na pokrytí provozních nákladů na tuto prodejnu.

Hlasování: (formát hlasování: pro:
- proti: - zdržel se hlasování)
4–0-0
Usnesení č. 47/11: Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu č. 1/2018, kterou obec Snovídky
poskytne finanční dar ve výši 50 000 Kč provozovatelce prodejny ve Snovídkách Janě Staňkové, Snovídky
105, IČ: 01371304 na pokrytí provozních nákladů prodejny ve Snovídkách.
Bod č. 13: Diskuse – pan J. K. připomněl přítomným myšlenku pana V. S., který v předešlých letech
několikrát navrhoval výsadbu větrolamové aleje pro zamezení přízemních mrazíků a odlivu dešťových
mraků z oblasti Snovídek.
Bod č. 14: Závěr – starosta poděkoval přítomným a ukončil jednání ve 20.20 hod.
Ve Snovídkách dne 4. 9. 2018
Zapsal: Jiří Kremz

..…………………………………….

Ověřili:
Magda Vaňková ..…….…..…………...………...…
Jaroslav Havel

……..……………….. ……..……

…………………………………………
Miloslav Masařík, starosta obce

