
Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská  

Nová Ves, konaného 21. prosince 2021 v 18.00 hodin  

v zasedací místnosti úřadu městyse v Moravské Nové Vsi 
  

Přítomni: Antal Igor, Ing. 

Brauner Aleš, Mgr. 

  Gréeová Eva 

Imrichová Martina  

Jančálková Miroslava Mgr.,  

Janulíková Hana, Mgr. (přítomna od 18.09 h) 

Mgr.Jandák Pavel, Ing. 

     Konečná Jitka, Mgr. 

Košut Marek, Mgr. Bc. 

Král Jaromír  

  Silný Rostislav, JUDr.  

Vaněk Radek, Ing. (přítomen do 18:57 h) 

Varmuža Rostislav 

 

Omluveni:       Příkazský Pavel                         

Sládek Tomáš, Ing.  

 

Neomluveni:    

 

Zapisovatel: Frýdková Petra, Bc. 

 

 

Ověřovatelé:   Igor Antal, Ing. 

Rostislav Silný, JUDr.  

 

 

 



Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti rady městyse 
3. Návrh rozpočtu na rok 2022 
4. OZV – odpady a místní poplatky 
5. Převody majetku 
6. Rozpočtové opatření  
7. Zpráva kontrolního výboru  
8. Různé 
9. Připomínky členů zastupitelstva městyse 
10. Připomínky občanů 
11. Závěr 

 

Bod č. 1 programu - Zahájení, program 19. veřejného zasedání 
zastupitelstva městyse 

 

19. veřejné zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves zahájil starosta městyse    
Mgr. Marek Košut.  

Starosta konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas, způsobem v obci obvyklým a v 
souladu se zákonem o obcích. Přítomno je 12 členů zastupitelstva.  

Zastupitelstvo je usnášení schopné. 

 

Starosta navrhl vypustit z programu bod Rozpočtové opatření. 

 

Usnesení č. 1/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo program 19. veřejného zasedání 
zastupitelstva městyse s vypuštěním bodu Rozpočtové opatření z programu. 

H:  12 pro     0 proti  0 zdržel se 

 

Usnesení č. 2/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo zapisovatelku zápisu 19. veřejného 
zasedání zastupitelstva Petru Frýdkovou. 

H:  12 pro   0 proti   0 zdržel se 

 

Usnesení č. 3/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo ověřovatele zápisu 19. veřejného 
zasedání zastupitelstva Ing. Igora Antala. 

H:  12 pro   0 proti   0 zdržel 



Usnesení č. 4/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo ověřovatele zápisu 19. veřejného 
zasedání zastupitelstva JUDr. Rostislava Silného. 

H:  12 pro   0 proti   0 zdržel se 

 

Usnesení č. 5/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zápis z 18. veřejného zasedání 
zastupitelstva městyse. 

H:  12 pro   0 proti   0 zdržel se 

 

V 18.09 hodin se dostavila na zasedání členka zastupitelstva Mgr. Hana Janulíková. Počet 
členů je 13. Zastupitelstvo je i nadále usnášení schopné.  

          

Bod č. 2 programu -  Zpráva o činnosti rady městyse 

Usnesení č. 6/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zápis z 53. – 56. schůze rady 
městyse. 

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 

 
 
Bod č. 3 programu - Návrh rozpočtu na rok 2022 

Návrh je přiložen samostatně v příloze a uveřejněn na úřední desce. Návrh rozpočtu byl 
projednán na pracovní schůzi zastupitelstva.  
Starosta představil přítomným jednotlivé položky v návrhu rozpočtu. Rozpočet je 
desetinásobný oproti předchozím letům, což je způsobeno výší nákladů na odstraňování škod 
po tornádu. 
M. Imrichová sdělila, že je nutné zprovoznit poštu a bankomat co nejdříve. Dle jejího názoru 
by se měly již objednat okna a dveře na sokolovnu.  
Starosta odpověděl, že je nutné zpracovat komplexní projekt obnovy sokolovny.  
P. Greéová apelovala, aby na autobusové zastávce bylo nainstalováno nějaké zastřešení, 
neboť jsou zde nevyhovující podmínky pro lidi čekající na autobus. 
 
Usnesení č. 7/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory 
spolku: Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani, Mikulčice se sídlem Těšice 184, 
Mikulčice, IČ:48843458 ve výši 66 000,- Kč. 

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 

 
 

 



Usnesení č. 8/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory 
spolku: FK Moravská Nová Ves, z.s., se sídlem v Moravské Nové Vsi, Luční 1009, 
IČ:22691651, ve výši 656 000,- Kč. 

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 

 
Usnesení č. 9/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory 
spolku: TJ Sokol Moravská Nová Ves, z.s., se sídlem nám. Republiky 107, 691 55 Moravská 
Nová Ves, IČ: 07509251, ve výši 123 600,- Kč. 

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 

 
Usnesení č. 10/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory 
spolku: Jatelinka – dětský folklórní soubor, z.s., se sídlem v Moravské Nové Vsi, U Jordánky 
935, IČ: 22829776, ve výši 60 000,- Kč. 

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 
 
Usnesení č. 11/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory 
spolku: Slovácký krúžek Moravská Nová Ves, zapsaný spolek, se sídlem v Moravské Nové 
Vsi, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 27002861, ve výši 80 000,- Kč. 

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 
 
Usnesení č. 12/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory 
spolku: Zuzanky Týnec, z.s., se sídlem v Týnec, Hlavní 255, IČ: 06657311, ve výši 100 000,- 
Kč.  

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 
 

Usnesení č. 13/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory 
spolku: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravská Nová Ves, se sídlem v Moravská 
Nová Ves, náměstí Republiky 107, IČ: 65804406, ve výši 180 000,- Kč.  

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 
 
Usnesení č. 14/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo rozpočet městyse Moravská Nová Ves 
na rok 2022. Na straně příjmů 105 276 000,- Kč. Na straně výdajů 184 410 200,- Kč.  Ve 
financování bude zapojen rozpočtu ve výši 79 134 200,- Kč, kdy závaznými ukazateli 
rozpočtu jsou rozpočtové paragrafy.  

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 
 



Usnesení č. 15/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo následující výši příspěvků na provoz 
jím zřizovaných příspěvkových organizací: příspěvek ve výši 2 200 000,- Kč Mateřské škole 
Moravská Nová Ves, příspěvek ve výši 2 724 000,- Kč Základní škole Moravská Nová Ves, 
příspěvek ve výši 9 601 000,- Kč Služby p.o., kdy závaznými ukazateli rozpočtu jsou celkové 
částky příspěvků.  

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 
 
Usnesení č. 16/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo rozpočet sociálního fondu městyse 
Moravská Nová Ves na rok 2022, kdy na straně příjmů je ve výši 163 000,- Kč a na straně 
výdajů ve výši 163 000,- Kč.   

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 
 
Usnesení č. 17/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo střednědobý výhled Městyse Moravská 
Nová Ves na roky 2022-2025.   

H:  13 pro   0 proti   0 zdržel se 
 
 
V 18:57 h opustil zasedání člen zastupitelstva Ing. Radek Vaněk. Počet zastupitelů je 12. 
Zastupitelstvo je i nadále usnášení schopné.  

 
Bod č. 4 programu - OZV – odpady a místní poplatky 

Zastupitelstvo projednalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. Dle starosty je nutné zvýšení poplatku, náklady na svoz a likvidaci 
odpadu jsou stále vyšší. Inflace také roste. Do poplatku nejsou započteny náklady s likvidací 
odpadu po tornádu. Ty jsou hrazeny z rozpočtu obce.  
Ing. Jandák považuje za adekvátní zvýšení poplatku o 100,- Kč na občana. 2 roky se poplatek 
nezvyšoval. Navrhuje alespoň 700,- Kč na občana. 
P. Kučera upozornil zastupitele na systém třídění odpadů v Mikulčicích - je zde individuální 
systém, lidé platí poplatek dle toho, jak kdo třídí odpad. Ing. Jandák – tento individuální 
systém by vyšel mnohem dráž než ten, který nyní provozujeme.  
Starosta – 95% obcí provozuje paušální systém svozu odpadů. Některé obce, které 
provozovaly individuální systém, se vrací k paušálnímu, neboť zjistily, že je to finančně 
výhodnější.  JUDr. Silný sdělil, že i obec Mikulčice přešla zpět k paušálnímu systému třídění 
a svozu odpadů.  
Dále vzešla debata o poplatcích podnikatelských subjektů za svoz odpadu. Jsou podnikatelé, 
kteří neplatí tento poplatek a využívají soukromou popelnici. 
JUDr. Silný souhlasí s názorem Ing. Jandáka a zvedl by poplatek o 100,- Kč za osobu. 
P.Gréeová je proti zvyšování poplatku. Vznikla debata ohledně výši poplatku. 
 
 

 

 



Usnesení č. 18/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kdy výše poplatku je 700,- 
Kč/osoba.  
 
H:  8 pro   2 proti   2 zdržel se 
                                                                       M. Imrichová                     Mgr. Košut 
                                                                       R. Varmuža                        E. Gréeová 
 
 
Bod č. 5 programu - Převody majetku 
 
Žádost JUDr. Ilony Jančaříkové, notářky v Břeclavi o vyvěšení nabídky k prodeji na úřední 
desce městyse.  
Jedná se o pozemky id 3/8 pozemku p.č. 2855/5, pozemku p.č. 2855/46, pozemku p.č. 
2855/61, pozemku p.č. 2855/62, pozemku p.č. 2855/11, pozemku p.č. 2855/78, pozemku p.č. 
2865 zaps. Na LV 1331 v k.ú. Moravská Nová Ves.  
 
Usnesení č. 19/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves neschválilo koupi id 3/8 pozemku p.č. 2855/5, 
pozemku p.č. 2855/46, pozemku p.č. 2855/61, pozemku p.č. 2855/62, pozemku p.č. 2855/11, 
pozemku p.č. 2855/78, pozemku p.č. 2865 zaps. Na LV 1331 v k.ú. Moravská Nová Ves. 
 
H:  12 pro   0 proti   0 zdržel se 
  
Usnesení č. 20/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves si vyhrazuje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, rozhodnout o schválení záměru prodeje pozemku parc.č. 210 v k.ú. 
Moravská Nová Ves. 

H:  0 pro   12 proti   0 zdržel se 
 
Usnesení č. 20/19/2021 nebylo schváleno 
 
Usnesení č. 21/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo prodej pozemku parc.č. 1717/161 o 
výměře 551 m2 v k.ú. Moravská Nová Ve za cenu 433 361,-Kč 

 
H:  0 pro   6 proti   6 zdržel se 
                                                         Mgr. Košut                M. Imrichová 
     E. Gréeová             Ing. Antal 
     R. Varmuža                  Mgr. Jančálková 
     Mgr. Brauner                Mgr. Janulíková  
     J. Král                 Mgr. Konečná 
     Ing. Jandák            JUDr. Silný 
 
Usnesení č. 21/19/2021 nebylo schváleno 
 



Usnesení č. 22/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo prodej pozemku parc.č. 1717/161 o 
výměře 551 m2 v k.ú. Moravská Nová Ve za cenu 433 361,-Kč 
 
H:  0 pro   6 proti   6 zdržel se 
 
                                                         Mgr. Košut                M. Imrichová 
     E. Gréeová             Ing. Antal 
     JUDr. Silný                        Mgr. Jančálková 
     Mgr. Brauner                Mgr. Janulíková  
     J. Král                 Mgr. Konečná 
     Ing. Jandák            R. Varmuža 
 
Usnesení č. 22/19/2021 nebylo schváleno 
 
 

Bod č. 6 programu - Zpráva kontrolního výboru  
 
Člen kontrolního výboru Rostislav Varmuža přednesl zprávu kontrolního výboru. Zpráva je 
přílohou zápisu. 
 
 
Usnesení č. 23/19/2021 
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru 
zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves. 
 
H:  12 pro   0 proti   0 zdržel se 
 
 

Bod č. 7 programu - Různé  
 

Darovací smlouva – Obec Týnec 

Usnesení č. 24/19/2021 

Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo darovací smlouvu mezi obcí Týnec 
jakožto dárcem a městysem Moravská Nová Ves jako obdarovaným, kdy předmětem smlouvy 
je finanční dar ve výši 1 900 000,- Kč na úhradu škod po tornádu.  

H:  12 pro   0 proti   0 zdržel se 
 
 
Bod č. 8 programu - Připomínky členů zastupitelstva městyse 

M. Imrichová se dotázala, jak se budou řešit poničené hroby a jak je to s proplacením faktur 
za jejich opravy.  Starosta odpověděl, že do konce února mohou občané předložit na úřad 
doklady za opravu hrobů. Poté bude požádáno o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a 
následně budou propláceny občanům faktury.  
 



M. Imrichová sdělila, že je pro změnu účelu transparentního účtu, a to tak, aby bylo možno 
z něj rozdělit finanční prostředky postiženým občanům. Navrhuje 20 tis. Kč na poškozený 
dům. Dle paní Imrichové by se jednalo o gesto.    
Starosta namítl, že si neumí představit, jak a kdo by určoval, kdo je tím postiženým občanem. 
Transparentní účet byl od začátku deklarován na obnovu obecního majetku. Specificky naše 
obec má významné škody na obecních budovách, škody přesahující částku, která je na účtu. 
V ostatních obcích jsou více poškozené soukromé domy, proto tam rozdělují finance i mezi 
občany. Peníze z transparentního účtu by se měly investovat do obecního majetku a veřejných 
prostranství, slouží všem. V případě rozdělování peněz občanům by toto mohla učinit jedině 
humanitární organizace ADRA, která má všechny informace o postižených občanech, neboť 
provedla hloubková, obsáhlá šetření. Pokud by rozdělovalo finanční prostředky zastupitelstvo, 
jednalo by se jedině o populistické gesto, nemělo by to jiný význam.  
Paní Greéová souhlasí s návrhem paní Imrichové rozdělit finanční prostředky z transparentní 
účtu i lidem. Ing. Jandák podoktnul, že si neumí představit, jak by se peníze rozdělovaly – 
někomu uletělo pár střešních tašek, někomu spadl celý dům, nikdy by to nebylo spravedlivé. 
Dle Mgr. Jančálkové by rozdělování peněz z transparentního účtu mezi občany přineslo 
jenom závist.  
Starosta se vyjádřil ke složení příspěvků na transparentním účtu – z velké části se jedná o 
příspěvky obcí a obchodních společností. Někteří starostové a primátoři osobně deklarovali, 
že jejich příspěvek je určen na obnovu obecního majetku.  
JUDr. Silný se vyjádřil, že povinnost zastupitelstva je starat se o obecní majetek, je potřeba do 
něj investovat. Ještě další zastupitelstvo bude majetek spravovat, bude potřeba ještě spousta 
financí. Šetřeme penězi. Nedávejme úplatky budoucím voličům.   
Paní Gréeová se dotázala, kolik městys získal z pojistek pojištěných obecních budov. Ing. 
Antal odpověděl, že 20 mil. Kč. Starosta odpověděl, že výše pojistek bude odečtena z výše 
poskytnutých dotací ze státu.  
Paní Imrichová by chtěla změnit účel transparentního účtu, aby byl deklarován i pro občany. 
Bylo konstatováno, že účel již nejde změnit.  
 
 
p. Gréeová navrhuje, aby se požádala společnost Správa a údržba silnic o opravu děr u COOP, 
je to tam nebezpečné.  
Starosta seznámil přítomné, že bude nutno do budoucna řešit silnice v katastru obce, které 
jsou v majetku JM kraje.  
 
 
Bod č. 9 programu - Připomínky občanů 

K. Hřebačka navrhnul, aby po obci jezdil čistící vůz. Na silnicích je stále spousta nečistot.  
Starosta odpověděl, že je to dobrá připomínka a mohla by se oslovit nějaká společnost 
provozující čistící vůz.  
p. Kučera – les u Kyjovky, který byl odstraněn, nebyl nahrazen. Starosta – investor to má jako 
součást projektu, že les bude nahrazen.  
p. Kučera se dále dotázal na opravu železničního mostu a chodník. Starosta odpověděl, že 
není v našem vlastnictví. Je zpracována rozsáhlá studie chodníků v této lokalitě.  
K. Hřebačka navrhuje jinou smuteční hudbu při hlášení pohřbů.  
 
 
 



Bod č. 10 programu -  Závěr 

Starosta Městyse Moravská Nová Ves Mgr. Marek Košut poděkoval zastupitelům za účast a 
ukončil 19. veřejné zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves dne 21. 12. 2021 v 
20:38 hodin. 

 

V Moravské Nové Vsi  23. 12. 2021 

 

 

 

                  Mgr. Marek Košut                           Ing. Igor Antal  

                         starosta                                    místostarosta 

 

 

Ověřovatelé:               Ing. Igor Antal 

 

 

JUDr. Rostislav Silný 

 

 

 

Zapisovatelka:           Bc. Petra Frýdková 


