Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce
Lovčice – www.lovcice.cz
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis č. 7/2019
ze zasedání mimořádného Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 2. dubna 2019 v 18.00
hodin v Obecním úřadě v Lovčicích
Přítomni: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert
Maňa, Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Omluven: Ing. Lukáš Poláček
Přítomni občané: František Auf
1. Technický bod
Předsedající starosta obce Lovčice pan Václav Tvrdý zahájil 7. zasedání zastupitelstva obce (dále jen
ZO) v 18.00 h. Všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas, vyvěšeno na
úřední desce OÚ od 26. 3. 2019. Konstatoval, že je přítomno 8 členů ZO, je tedy usnášení schopné. Za
ověřovatele zápisu 7. zasedání ZO byli navrženi paní Jana Konečná a Bc. Antonín Mlejnek.
Zapisovatelkou zápisu Mgr. Sylva Klimešová.
Usnesení č. 148/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce paní Janu
Konečnou a Bc. Antonína Mlejnka, zapisovatelku zápisu Mgr. Sylvu Klimešovou.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: Program:
1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů, zapisovatele, zveřejnění, ověření zápisu
z minulého zasedání, schválení programu 7. zasedání ZO)
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Informace od posledního zasedání
4. Pošta
5. Majetkové věci
6. III/4301 Lovčice - průtah
7. Různé
8. Diskuse
9. Rekapitulace
10. Závěr
Usnesení č. 149/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje program 7. zasedání ZO.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: -

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Usnesení č. 148/19/Z6 - splněno (zajištění stavebního dozoru na KD)
Usnesení č. 149/19/Z6 - splněno (zajištění a navržení výsadby stromů v obci)
Starosta obce zrekapituloval usnesení z minulého zasedání č. 5 a 6/2019.
Usnesení č. 150/19/Z7
ZO Lovčice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se:3. Informace od posledního zasedání
3/1 Byt č. 1 po paní Konečné
Nájem dle občanského zákoníku, 1. vydání, 2013
-

-

-

Vyrovnání je splatné nejpozději ke dni skončení nájmu – neplatí to o tom, co nájemce provedl
bez souhlasu pronajímatele v písemné formě.
V případě, že nájemce takto postupoval se souhlasem pronajímatele, nepochybně lze
předpokládat konkrétní dohodu mezi pronajímatele a nájemcem o tom, jak s věcmi bude
naloženo v případě skončení nájmu. V zásadě je obvyklé, aby se smluvní strany dohodly na
určitém vyrovnání, a to při skončení nájmu.
Když jde o nákladnější zásahy než podle § 2293, kde si může nájemce své investice, změny
případně odstranit a odnést. Když druh změn ze své povahy není odstranitelný, měl by se dle §
2220 vypořádat nájemce a pronajímatel podle míry zhodnocení.
Nájemce může žádat, aby se s ním pronajímatel vyrovnal při skončení nájmu bez zbytečného
odkladu. Vychází se z toho, že do doby skončení nájmu nájemce zařízení a předměty užívá, a
tedy čerpá hodnotu z nich plynoucí. Významné ovšem je zda a kolik se zvýšila hodnota
nájemcem provedenou investicí k datu skončení nájmu. Předpokladem je zjištění existence
nějakého zhodnocení ke dni skončení nájmu. Podle dosavadní judikatury může nájemce žádat
protihodnotu toho, co se zvýšila hodnota věci. Bude tedy porovnána hodnota věci před
investicí a po ní, zřejmě se nebude možno vyhnout odbornému posouzení znalcem.

Oslovíme soudního znalce, aby nacenil věci pořízené p. Zwettlerem, stanovenou sumu uhradí obec.
Pořízení kuchyňské linky, dveří a podlah bude p. Konečná řešit s dalším nájemcem sama, nabídne
odkoupení, nebo si tyto věci bere z bytu s sebou.
Usnesení č. 151/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje oslovení soudního znalce pro ocenění hodnot věcí před investicí a po ní. Dále
schvaluje, že pořízení kuchyňské linky, dveří a podlah bude p. Konečná řešit s dalším nájemcem
sama, nabídne odkoupení, nebo si tyto věci bere z bytu s sebou.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se:3/2 Výsadba stromů v obci, poděkování, udržování a ohlídání
Je vysázeno 250 smrků, 12 třešní, 11 hrušní, 8 jabloní, 12 lip, 6 ořešáků, 11 olší a 5 javorů. Cena
pořízených stromů je cca 14. 500,- Kč.
Údržba bude zajištěna přistavením nádoby s vodou, která bude dočasně zapůjčena panem Foukalem a
následně si obec pořídí vlastní cca 20 dní.

Osázené oblasti budou střeženy fotopastmi.
Usnesení č. 152/19/Z7
ZO Lovčice souhlasí s umístěním fotopastí a ukládá starostovi obce zabezpečit závlahu pro
nasazenou výsadbu stromů.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se:4. Pošta
Č.j. 135 – Městský úřad Kyjov – Odbor ŽP – Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu
Územního plánu Dražůvky
Č.j.: 141 – JMK – Pozvání na setkání starostů – 2. 4. 2019 v 14:00 hodin
Č.j. 142 – JMK – informace o přípravě a provedení cvičení JMK – spolupráce E.On Distribuce, a.s. a
HZS JMK – 26. 3. 2019
Č.j.: 153 – Obec Lovčice - Oznámení o kácení dřevin (Jan Šprta, U Vodojemu)
Č.j.: 154 – Stavební odbor - Městský úřad Ždánice – Společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru – p. Chropeňová
Č.j.: 155 – Radek Plachý – Žádost o koupi stavebního pozemku parc. č. 7938/5 o výměře 729 m2.
Usnesení č. 153/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje prodej pozemku parc. č. 7938/5 o výměře 729 m2 panu Radku Plachému.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: Č.j.:156 – MV – pozvánka na konferenci Moderní veřejná správa – 16. – 17. 5. 2019 v Olomouci
Č.j.:158 – Diecézní charita Brno – prosba o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč – na
pořízení služebního automobilu
Usnesení č. 154 /19/Z7
ZO Lovčice schvaluje Diecézní charitě Brno, oblastní charita Hodonín, Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
finanční příspěvek ve výši 5.000 ,- Kč.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: Č.j.:160 – MV, odbor všeobecné správy – Oznámení o vydání Věstníku vlády pro orgány krajů a
orgány obcí dne 19. 3. 2019
Č.j.:162 – JMK – Katastrální úřad – Informace o vyznačení plomby – nemovitost 7938/10, Konečný
Jan
Č.j.: 163 – MěÚ Kyjov – odbor životního prostředí a územního plánování – Rozhodnutí o odvodu
částky (28. 147,- Kč) za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – pozemky 7938/1, 7938/9 –
novostaba RD Krčmářovi
Č.j.: 165 – MěÚ Ždánice – stavební odbor – Oznámení o provedení kontrolní prohlídky stavby –
Lovčice, lokalita u hřiště – prodloužení inženýrských sítí (proběhlo 29. 3.)
Č.j.. 167 – Katastrální úřad JMK, pracoviště Kyjov – Informace o vyznačení plomby – nemovitost
7938/14, 473/1, 7938/12 – Trnka Václav
Č.j.: 166 – MV – Informace o zpřístupňování informací občanům – úřední deska, popř. webové
stránky
Č.j.: 168 – MěÚ Kyjov – Rozhodnutí o odvodu částky 21. 169,- Kč za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu – pozemky 7143, 7219 – novostavba M. Tesařík
Č.j.: 170 – M kultury – Aktualizace údajů - periodický tisk územního samosprávného celku (LO)

Č.j.: 172 – HZS JMK – Oznámení o kontrole – 3. 4. 2019
Č.j.: 173 – Krajský Ú JMK – Odbor životního prostředí – Rozhodnutí o udělení výjimek z územní a
druhové ochrany – platnost výjimky do 31. 12. 2023
Č.j.: 174 - OSA – Návrh na uzavření licenční smlouvy – Užití hudebních děl prostřednictvím rozhlasu
Č.j.: 175 – ZŠ a MŠ Lovčice – Oznámení o zápisu do MŠ – 14. 5. 2019
Č.j.: 176 – Žádost o zřízení jednosměrného provozu v části obce Nad Zahradou (RD č.p. 161 – RD
č.p. 74) – 11 spoluobčanů
Usnesení č. 155/19/Z7
ZO Lovčice pověřuje R. Maňu, aby oslovil ve své ulici spoluobčany a požádal je o přesné vymezení
směru požadované jednosměrky kvůli bezpečnosti.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 156/19/Z7
ZO Lovčice bere na vědomí došlou poštu.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se:
Po tomto bodu pan František Auf opustil jednání ZO.
5. Majetkové věci
5/1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve smyslu ustanovení § 10a odst.
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Smlouva“) mezi Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hodonín,
příspěvková organizace, Lovčice 119, 696 39 Lovčice, IČ: 709 87 131, jako příjemce a Obec
Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice, IČ: 00285072, jako poskytovatel. Předmětem této Smlouvy je
poskytnutí návratné finanční výpomoci, a to na základě příjemcem podané individuální žádosti.
Účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci je předfinancování projektu „Další desetiletka v naší
přírodní zahradě, Lovčice, okres Hodonín“- Rozhodnutí č. 05211862 o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo
schváleno v Zastupitelstvu obce Lovčice dne 21. listopadu 2018, usnesení č. 27/18/Z2. Příjemci je ve
smyslu čl. I této Smlouvy poskytována návratná finanční výpomoc ve výši 236.040,- Kč. Příjemce je
povinen navrátit poskytovateli poskytnutou finanční výpomoc, a to nejpozději do dne 30.11.2019, a to
jednorázově 236.040,- Kč.
Usnesení č. 157/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve smyslu
ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) mezi Základní škola a Mateřská škola, Lovčice,
okres Hodonín, příspěvková organizace, Lovčice 119, 696 39 Lovčice, IČ: 709 87 131, jako
příjemce a Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice, IČ: 00285072, jako poskytovatel. Předmětem
této Smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci, a to na základě příjemcem podané
individuální žádosti. Účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci je předfinancování projektu
„Další desetiletka v naší přírodní zahradě, Lovčice, okres Hodonín“- Rozhodnutí č. 05211862 o
poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Poskytnutí návratné
finanční výpomoci bylo schváleno v Zastupitelstvu obce Lovčice dne 21. listopadu 2018, usnesení č.

27/18/Z2. Příjemci je ve smyslu čl. I této Smlouvy poskytována návratná finanční výpomoc ve výši
236.040,- Kč. Příjemce je povinen navrátit poskytovateli poskytnutou finanční výpomoc, a to
nejpozději do dne 30.11.2019, a to jednorázově 236.040,- Kč.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 5/2 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA
K NEMOVITOSTEM podle § 1785 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118,
696 39 Lovčice, IČ: 00285072, jako prodávající a Radek Plachý, Lovčice 371, 696 39 Lovčice u
Kyjova, RČ: 880614/4666 jako kupující. Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem
pozemku par. č. 7938/5 o výměře 729 m2 zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Kyjov, pro katastrální území Lovčice u Kyjova, obec
Lovčice, okres Hodonín. Budoucí prodávající se touto smlouvou zavazuje, že za dále sjednaných
podmínek uzavře s budoucím kupujícím kupní smlouvu podle ust. § 2079, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, kterou převede na budoucího kupujícího své vlastnické právo k
nemovitosti, a to za podmínek dále stanovených, a budoucí kupující se zavazuje, že kupní smlouvu s
budoucí prodávající uzavře. Smluvní strany se zavazují uzavřít kupní smlouvu ve lhůtě do 30 (slovy:
třiceti) kalendářních dnů od dne kdy jedna ze smluvních stran vyzve stranu druhou k uzavření
smlouvy, a to za kumulativního splnění podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku. Kupní cena po
dohodě smluvních stran činí 215,- Kč za 1 m2, tj. celkem 156 735,- Kč. Kupní cena se skládá z těchto
složek: 50,- Kč za 1 m2 za samotný pozemek, 165,- Kč za 1 m2 jako účast budoucího kupujícího na
nákladech na vybudování infrastruktury, zejména inženýrských sítí, které na své náklady vybuduje
budoucí prodávající v souvislosti s územním rozvojem obce. Budoucí prodávající se zavazuje
vybudovat stavbu inženýrských sítí v lokalitě, kde se nemovitost nachází, a sice: veřejný vodovod nejpozději do 30. 6. 2017, veřejný plynovod - nejpozději do 30. 10. 2017, veřejnou kanalizaci nejpozději do 30. 6. 2017, distribuční vedení elektrické energie (smluvně zajištěno se společností
E.ON Distribuce, a.s. schválenou dne 15.11.2016 na 28. zasedání ZO) - nejpozději do 30. 6. 2017, tak,
aby z těchto inženýrských sítí mohly být realizovány přípojky inženýrských sítí pro stavbu rodinného
domu budoucího kupujícího na předmětné nemovitosti. Náklady na vybudování inženýrských sítí
uvedených v tomto odstavci ponese Budoucí prodávající. Náklady na přípojky inženýrských sítí k
rodinnému domu budoucího kupujícího ponese budoucí kupující. Budoucí kupující prohlašuje, že bere
na vědomí a souhlasí s tím, že užívání stavby rodinného domu bude povoleno až po povolení užívání
všech inženýrských sítí podmiňující užívání stavby předmětného rodinného domu a po zajištění jejich
provozuschopnosti oprávněnou osobou. Budoucí kupující bere na vědomí, že do uzavření kupní
smlouvy dle čl. II této Smlouvy neumožní budoucí prodávající vklad zástavního práva ve prospěch
budoucího kupujícího ohledně předmětné nemovitosti. Financování kupní ceny předmětné nemovitosti
a výstavby základové desky rodinného domu si tak musí budoucí kupující zajistit samostatně. Budoucí
kupující tímto prohlašuje, že má financování v rozsahu předchozí věty plně zajištěno. Budoucí
kupující bere na vědomí, že po uzavření kupní smlouvy a převodu nemovitosti od budoucího
prodávajícího na budoucího kupujícího se převede DS nízkého napětí pod číslem místa spotřeby dle
přílohy č. 2 na budoucího kupujícího za poplatkový podíl 12.500,-Kč. Budoucí kupující bere na
vědomí, že před zahájení stavby je nutné vynětí půdy ze ZPF.
Usnesení č. 158/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ O PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM podle § 1785 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., mezi
Obcí Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice, IČ: 00285072, jako prodávající a Radek Plachý, Lovčice
371, 696 39 Lovčice u Kyjova, RČ: 880614/4666 jako kupující. Budoucí prodávající prohlašuje, že je
výlučným vlastníkem pozemku par. č. 7938/5 o výměře 729 m2 zapsaného na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Kyjov, pro katastrální území
Lovčice u Kyjova, obec Lovčice, okres Hodonín. Kupní cena po dohodě smluvních stran činí 215,- Kč
za 1 m2, tj. celkem 156 735,- Kč. Kupní cena se skládá z těchto složek: 50,- Kč za 1 m2 za samotný

pozemek, 165,- Kč za 1 m2 jako účast budoucího kupujícího na nákladech na vybudování
infrastruktury, zejména inženýrských sítí, které na své náklady vybuduje budoucí prodávající v
souvislosti s územním rozvojem obce.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 5/3 OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., 160 56 Praha 6 – Bubeneč, Čs.
Armády 20, jako OSA a Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice, jako provozovatel.
Předmětem smlouvy je poskytnutí provozovateli licenci k veřejnému provozování předmětů ochrany
OSA INTEGRAM, OAZA a OOA-S, při jejich produkci ze zvukového nebo zvukově obrazovaného
záznamu pomocí technického přístroje podle § 20 ve spojení s §§ 74, 78, 82 AZ a/nebo k provozování
předmětů ochrany OSA, DILIA, INTEGRAM, OAZA a OOA-S vysílaných rozhlasem či televizí
pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání podle § 23 AZ
ve spojení s §74, 78, 82 AZ autorského zákona. Odměna 7 160 Kč. dle přílohy č. 1 bude zaplacena
převedena na účet OSA.
Usnesení č. 159/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje uzavření smlouvy s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s., 160 56 Praha 6 – Bubeneč, Čs. Armády 20, jako OSA a Obec Lovčice, Lovčice 118,
696 39 Lovčice, jako provozovatel.
Předmětem smlouvy je poskytnutí provozovateli licenci k veřejnému provozování předmětů ochrany
OSA INTEGRAM, OAZA a OOA-S, při jejich produkci ze zvukového nebo zvukově obrazovaného
záznamu pomocí technického přístroje podle § 20 ve spojení s §§ 74, 78, 82 AZ a/nebo k provozování
předmětů ochrany OSA, DILIA, INTEGRAM, OAZA a OOA-S vysílaných rozhlasem či televizí
pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání podle § 23 AZ
ve spojení s §74, 78, 82 AZ autorského zákona. Odměna 7 160 Kč. dle přílohy č. 1 bude zaplacena
převedena na účet OSA.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se:
5/4 SMLOUVA O VZÁJEMNÉ PROPAGACI uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:
KOMETA GROUP, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 26296195, DIČ: CZ2629619,
zastoupená panem Liborem Zábranským, (dále jen „KLUB“) a Obec Lovčice se sídlem: Lovčice 118,
69639 Lovčice, IČO: 00285072, zastoupená Václavem Tvrdým (dále jen „Obec“). Předmětem
smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci projektu „Jižní
Morava – Království Komety“. Obec se zavazuje zaplatit KLUBU za splnění závazků podle čl. III.
této smlouvy částku 5.600,- Kč (slovy: pět tisíc šest set korun českých) + zákonná sazba DPH.
Uvedená částka zahrnuje rovněž licenci za užití loga projektu Jižní Morava – Království Komety.
KLUB se zavazuje zaplatit Obci za splnění závazků podle čl. IV. této smlouvy částku 5.600,- Kč
(slovy: pět tisíc šest set korun českých) + zákonná sazba DPH. Uvedená částka zahrnuje rovněž licenci
za užití názvu, resp. znaku Obce.
Usnesení č. 160/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje SMLOUVA O VZÁJEMNÉ PROPAGACI uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) mezi: KOMETA GROUP, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 26296195, DIČ:
CZ2629619, zastoupená panem Liborem Zábranským, (dále jen „KLUB“) a Obec Lovčice se sídlem:
Lovčice 118, 69639 Lovčice, IČO: 00285072, zastoupená Václavem Tvrdým (dále jen „Obec“).
Předmětem smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci projektu
„Jižní Morava – Království Komety“. Obec se zavazuje zaplatit KLUBU za splnění závazků podle čl.

III. této smlouvy částku 5.600,- Kč (slovy: pět tisíc šest set korun českých) + zákonná sazba DPH.
Uvedená částka zahrnuje rovněž licenci za užití loga projektu Jižní Morava – Království Komety.
KLUB se zavazuje zaplatit Obci za splnění závazků podle čl. IV. této smlouvy částku 5.600,- Kč
(slovy: pět tisíc šest set korun českých) + zákonná sazba DPH. Uvedená částka zahrnuje rovněž licenci
za užití názvu, resp. znaku Obce.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se:
5/5 Smlouva o dílo mezi Obec Lovčice, Lovčice 118, 69639 Lovčice, IČO: 00285072, jako objednatel
na straně jedné a ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, Štýřice, Vídeňská 55, PSČ 639 00 IČ: 28358589,
DIČ: CZ28358589, jako zhotovitel na straně druhé. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele,
zpracovat pro objednatele digitální povodňový plán (dále jen „dPP“), tzn. elektronické zpracování
textové, datové a grafické části povodňového plánu a vzájemné provázání těchto částí. Povodňový
plán bude zpracován dle platné legislativy a v souladu s platnou odvětvovou normou upravující tuto
problematiku. Předmět smlouvy zahrnuje: 1) zajištění a aktualizaci podkladových dat, 2) vytvoření
textové části dPP, 3) vytvoření grafické části dPP, 4) naplnění databází dPP, 5) vytvoření mapového
projektu, 6) vytvoření všech nezbytných příloh, 7) publikování dPP, 8) testování a vyhodnocení
funkčnosti povodňového plánu, 9) proškolení uživatelů povodňového plánu. Objednatel se zavazuje
zaplatit zhotoviteli odměnu za zhotovení předmětu smlouvy ve výši celkem 110.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 161/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje smlouvu o dílo mezi Obec Lovčice, Lovčice 118, 69639 Lovčice, IČO:
00285072, jako objednatel na straně jedné a ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, Štýřice, Vídeňská 55, PSČ
639 00 IČ: 28358589, DIČ: CZ28358589, jako zhotovitel na straně druhé. Předmětem této smlouvy je
závazek zhotovitele, zpracovat pro objednatele digitální povodňový plán (dále jen „dPP“), tzn.
elektronické zpracování textové, datové a grafické části povodňového plánu a vzájemné provázání
těchto částí. Povodňový plán bude zpracován dle platné legislativy a v souladu s platnou odvětvovou
normou upravující tuto problematiku. Předmět smlouvy zahrnuje: 1) zajištění a aktualizaci
podkladových dat, 2) vytvoření textové části dPP, 3) vytvoření grafické části dPP, 4) naplnění databází
dPP, 5) vytvoření mapového projektu, 6) vytvoření všech nezbytných příloh, 7) publikování dPP, 8)
testování a vyhodnocení funkčnosti povodňového plánu, 9) proškolení uživatelů povodňového plánu.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu za zhotovení předmětu smlouvy ve výši celkem
110.000,- Kč + DPH.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se:
6. III/4301 Lovčice - průtah
Podle § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů k vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce Lovčice.
Zastupitelstvo obce Lovčice může rozhodnout o konání místního referenda prostou většinou hlasů
všech členů zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města. V usnesení o vyhlášení
místního referenda se uvedou náležitosti podle § 10 odst. 1 písm. a) až d). Vyhlášením místního
referenda v obci se rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda na
úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů; vyhlášením místního referenda ve statutárním městě se
rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva statutárního města na úřední desce magistrátu statutárního
města a na úředních deskách úřadů všech městských částí nebo městských obvodů po dobu 15 dnů.
Dle § 10 zákona č. 22/2004 Sb., náležitosti návrhu přípravného výboru
a) označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,
b) znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,

c) odůvodnění návrhu,
d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v
místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popřípadě statutárního města,
Usnesení č. 162/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje vyhlášení místního referenda podle § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů k vyhlášení místního referenda z
rozhodnutí zastupitelstva obce Lovčice.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 163/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje dle § 10 náležitosti návrhu přípravného výboru
a)označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje:
Obec Lovčice v k. ú. Lovčice u Kyjova
b) znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu je:
Jste pro rekonstrukci silnice III/4301 průtahu obcí – výměnu stávajících živičných kostek a
konstrukčních vrstev vozovky za nový asfaltový povrch vč. obrub?
c) odůvodnění návrhu:

Obec Lovčice chce do takového záměru zapojit své spoluobčany, protože se jedná o
zásadní rozhodnutí, na kterém by se měli obyvatelé obce podílet.
d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v
místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce: 2.500,Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 7. Různé
7/1 Chodník na Dolním konci od mostu k bytovce – obec nakoupí materiál, svépomocí vybuduje
7/2 Komunikace Padělky – vybudování svépomocí
komunikace za kostelem – frézování - žádost o dotaci podaná
7/3 Pozvánka na společnou akci s názvem Přehlídka místních strojů - Zúčastnit se mohou všichni, co
mají jakýkoliv pracovní motorový stroj – Strojparáda 1. 5. 2019, příjezd na sraz přes JZD
7/4 Údržba polních cest, uliček – „Vaškova ulička“, Dolní konec – od mostu k JZD, Drozdova ulička
atd. – výhledově další brigáda, popř. oslovení spolků, pomoc obecních pracovníků
7/5 Energeticky úsporné opatření - KD Lovčice, informace
Fasáda – výběr barvy – neděle 7. 4. v 16:30 u KD
7/7 Přípojka NN MÁRNICE, oprava
Prostor vybavíme informací o povinnosti odvážet staré pomníky a netvořit na hřbitově a jeho okolí
skládky, odkladiště. (hlášení)

7/8 Vodovod u JZD
7/9 Prostřední zastávka, fasáda, barva – výběr barvy – neděle 7. 4. v 16:30
7/10 Pozemek par.č. 4 a 5 – u kostela, souhlas farnosti s převodem na Obec Lovčice
Usnesení č. 164/19/Z7
ZO Lovčice schvaluje vyřešení vlastníka pozemků a ukládá starostovi obce zajistit převod na Obec
Lovčice.
Hlasování: 8-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 7/11 KD – pravidla pro pronájem – k dispozici návrh, do příštího zasedání projít, doladit
7/12 setkání starostů JMK Brno – doprava v JMK, územní plánování, dotace, přednáška o školství
7/13 provoz MŠ v době hlavních prázdnin – soupis požadavků, předložení ředitelce ZŠ a MŠ Lovčice
7/14 stavba RD Rohleder – bude realizovaná
7/15 Pošta Partner – využití pomocné síly v době dovolené, pracovní neschopnosti, zaučení a praxe
paní Mlejnkové
7/16 pozemek před RD p. Aufové – Skalka – kácení, úprava terénu a zatravnění
7/17 sál KD – návrh: minerální podhled místo kazetových stropů, nové osvětlení
7/18 úklid veřejného prostranství – velký posun k lepšímu, spolupráce většiny spoluobčanů, v další
fázi pomoc obecních pracovníků – odvoz suti atd., možná vstřícnost zastupitelů, pomocná ruka
8. Diskuse
8. Rekapitulace
Usnesení zrekapitulovala Mgr. Sylva Klimešová.
9. Závěr
Příští zasedání ZO bude ve středu po 20. dubnu 2019 v 18.00 hodin.
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 9:56 hodin.

…….………………………..
Václav Tvrdý
starosta obce
………………………..
Jana Konečná
ověřovatel

…………………………
Bc. Antonín Mlejnek
ověřovatel

Příloha: prezenční listina

