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Obecní zpravodaj 2020 
 

Obec Hlubočany 
Hlubočany 22 

www.hlubocany.cz 

 T: 517 358 791 

e-mail: obec@hlubocany.cz 

 

Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou druhý zpravodaj obce, ve kterém 

bych Vás opět rád informoval o dění v obci v uplynulém 

roce. Rok 2020 byl neobvyklý, opatření spojená se situací 

s COVID – 19 zkomplikovala život nám všem. Ne všechny 

plánované kulturní akce bylo možné uskutečnit, jako 

například setkání seniorů, košt slivovice, pálení čarodějnic 

nebo poslední leč. Doufejme, že v následujícím roce bude 

situace stabilizovaná a naše vzájemná setkání bude možné 

uskutečnit bez omezení. Přesto nás čeká další náročné 

období – poprat se s finančními následky „koronakrize“. 

Stejně jako mnoho dalších obcí očekáváme propad 

daňových příjmů, které jsou největší příjmovou položkou pro 

rozpočet naší obce. Bude nutné rozvážně stanovit priority 

rozvoje obce pro rok 2021 i pro následující období. 

Přeji Vám klidné prožití následujícího období, krásné vánoční 

svátky v rodinném kruhu a do roku 2021 hlavně hodně zdraví. 

Ing. Antonín Kopřiva, starosta  

 

        

 

 

Úřední hodiny 

Obecního úřadu 

       Pondělí: 8:00 – 13:00 

       Středa:   8:00 – 12:00 

                    13:00 – 17:00  

 

 

Důležité oznámení 

Poplatky za sběr a svoz 

komunálního odpadu, 

stočné a poplatek za psa 

za rok 2021 se budou 

vybírat od 25. ledna do 31. 

března 2021. 

 

Poplatky je možné uhradit 

bezhotovostně na účet 

obce 17029731/0100, VS – 

číslo popisné. 

 

Při bezhotovostní platbě je 

známka na popelnici          

a známka pro psa 

k vyzvednutí na obecním 

úřadě. 
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Události a práce v obci v roce 2020 

Obecní úřad 

V bývalé šatně v budově pohostinství byl vybudován archiv dokumentů obecního úřadu. Na 

roztřídění a archivaci dokumentů byla do pracovního poměru na dobu od 1.3. do 30.9.2020 

přijata paní Jevická. Na vytvoření tohoto pracovního místa poskytl úřad práce finanční příspěvek 

na plat ve výši 15 000 Kč/měsíc. Současně od 1.3.2020 byl uzavřen pracovní poměr s panem 

Šenkyříkem, jeho náplní práce je údržba veřejného prostranství. V průběhu roku byly postupně 

uzavřeny čtyři dohody o provedení práce na časově omezené práce spojené s úklidem sálu 

kulturního domu. Během prázdnin proběhla renovace kanceláře obecního úřadu – oprava 

omítek, podlahy, elektroinstalace, výmalba. Současně byla kancelář vybavena novým 

nábytkem a kuchyňkou v ceně 75 600 Kč, tyto finanční prostředky byly hrazeny z rozpočtu obce. 

V budoucnu je plánovaná obdobná modernizace a renovace kanceláře starosty.  

Změna č.1 Územního plánu Hlubočany 

V září bylo zahájeno řízení Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany pořizované zkráceným 

postupem. Projektovou dokumentaci zhotovil Ing. arch. Miroslav Dubina, celková cena 

projektové dokumentace 149 000 Kč bude uhrazena ve dvou splátkách. Na pořízení této 

dokumentace obec požádala o dotaci Jihomoravský kraj ve výši 74 000 Kč, bohužel neúspěšně. 

Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na vymezení nadregionálního biokoridoru 

K 134MH územního systému ekologické stability vyplývající ze ZÚR JMK, zpřesněny hranice vedení 

koridoru územní rezervy pro vysokorychlostní trať VRT v souladu se ZÚR JMK. Změna dále řeší 

aktuální vymezení zastavěného území, návrh na vymezení plochy veřejné zeleně na pozemku 

p.č. 75/2 v k.ú. Hlubočany a prověří vymezení účelové komunikace u areálu Starého dvora. 

Pohostinství a kiosek 

Od 1.1.2020 do 31.12.2024 je novým nájemcem pohostinství v Hlubočanech paní Jarmila 

Raušerová, zároveň byla s paní Raušerovou uzavřena nájemní smlouva na pronájem kiosku od 

června do srpna 2020. Bohužel start podnikání provázely nepříznivé situace. V únoru bylo 

pohostinství vykradeno a následovalo dvakrát uzavření provozoven restaurací v souvislosti 

s COVID – 19. Jarní uzavření bylo využito k opravám vnitřních prostor pohostinství, kdy byly 

opraveny rozvody vody, vyměněny dveře, položena dlažba a nově vymalovány všechny 

prostory. Z důvodu podpory místního podnikání v souvislosti s nouzovým stavem a řešení důsledků 

s ním spojených, bylo rozhodnutím starosty obce Hlubočany prominuto nájemné za období 

duben, květen a listopad, prosinec. 

Účelová komunikace u statku 

Na části pozemku parc. č. 2536, který vlastní Petr a Milan Sychrovi, se nachází úsek asfaltové 

cesty spojující silnici č. III/4313 a západní konec obce Hlubočany (zatáčka pod statkem). Obecní 

úřad Hlubočany 21.6.2017 rozhodl, že tento úsek silnice je veřejně přístupnou účelovou 

komunikací podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Proti tomuto rozhodnutí podali 

Petr a Milan Sychrovi odvolání, které bylo  24.11.2017 odvolacím orgánem zamítnuto a rozhodnutí 

OÚ Hlubočany z 21.6.2017 potvrzeno. Proti tomuto rozhodnutí podali vlastníci pozemku žalobu ke 

Krajskému soudu v Brně. Krajský soud rozsudkem ze dne 3.3.2020 napadené rozhodnutí zrušil a 
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věc vrátil Krajskému úřadu JMK k dalšímu řízení. Jako důvod pro zrušení rozhodnutí KrÚ JMK uvedl 

Krajský soud nenaplnění znaku komunikační potřeby, dále že nebylo prokázáno, že by cesta 

v celé své délce existovala od nepaměti a že byl dán souhlas s obecným užíváním komunikace. 

KrÚ JMK, jako odvolací orgán je vázán názorem Krajského soudu vysloveném v jeho rozsudku. 

Proto se KrÚ JMK odchyluje od zdůvodnění předchozího rozhodnutí a rozhodnutím z 11.9.2020 

určuje, že výše uvedený úsek komunikace není veřejně přístupnou účelovou komunikací. Proti 

tomuto rozhodnutí se dle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. Starosta obce jednal 

s vlastníky pozemku o možnosti prodeje, směny nebo pronájmu, tak aby byla zachována 

průjezdnost po této komunikaci, bohužel neúspěšně. Vlastníkům nevyhovuje ani jedna 

z navržených variant a začátkem října znepřístupnili svůj pozemek pro veřejnost. Obecní úřad 

zajistil umístění dopravního značení „slepá ulice“ a informoval složky integrovaného záchranného 

systému o nepřístupnosti výše uvedené komunikace.  

Veřejné prostranství 

V březnu a v červenci se obcí prohnaly bouřky s vichřicí, následkem bylo několik vyvrácených 

stromů, naštěstí bez větších škod na majetku. Úklid následků provedli pracovníci obce za vydatné 

pomoci členů SDH Hlubočany, za což jim patří velké poděkování. Pro údržbu veřejné zeleně a 

komunálních ploch bylo pořízeno přídavné příkopové rameno k traktoru John Deere v ceně 

256 300 Kč, zametač v ceně 18 990 Kč, křovinořez v ceně 13 890 Kč a motorová pila v ceně 6 590 

Kč. Zároveň byl prodán starý traktor Zetor za 150 000 Kč. K doplnění posezení na návsi 

v Hlubočanech byl pořízen betonový stůl, hřiště a kiosek osvětlují dvě nová solární svítidla. 

V Terešově bylo opraveno pískoviště, opravena čekárna na zastávce autobusu a pořízeny dvě 

lavičky na veřejné prostranství. V září byly opraveny výtluky na silnici z Hlubočan do Terešova. 

Společenské centrum Terešov (bývalá škola) 

Budova je již provozuschopná, v letošním roce se zde konaly 4 soukromé akce a jedna spolková. 

Zájemci si mohou požádat o pronájem těchto prostor na obecním úřadě. Ceník krátkodobého 

pronájmu je obdobný jako u pronájmu sálu kulturního domu. Spolky v obci zdarma, občané 

Hlubočan 1000 Kč/akce, občané jiných obcí a firmy 1500 Kč/akce. V letošním roce bylo pořízeno 

50 židlí a 8 stolů do společenského prostoru v přízemí. V patře byla vybavena kuchyňka drobnými 

elektrospotřebiči. Pokoje jsou taktéž vybaveny nábytkem, lůžkovinami a zařizovacími předměty. 

V současnosti je kapacita objektu 10 lůžek. Zastupitelstvo obce také zvažuje způsob vytápění 

budovy, aby bylo možné tyto prostory užívat celoročně. Do budoucna je také potřeba vyřešit 

akustiku ve společenské místnosti (bývalé třídě) a v plánu je i nákup servírovacího a stolovacího 

nádobí pro 40 osob.   

Rekonstrukce kulturního domu 

Od srpna do října probíhala největší investice letošního roku - rekonstrukce kulturního domu. 

Dodavatelem díla byla firma JARA stavební společnost s.r.o., celková cena díla 2 233 598 Kč. Na 

tuto akci obec obdržela dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 563 518 Kč, z rozpočtu 

Jihomoravského kraje dotaci ve výši 240 000 Kč a obec se podílela na této akci částkou 430 080 

Kč. V rámci této akce proběhlo zateplení půdy a fasády polystyrenem, instalace skládacích 

dřevěných dveří, které nahradily závěsy oddělující přísálí od sálu, elektroinstalace včetně nového 

osvětlení sálu a jeviště, výměna plynového kotle a výmalba všech prostor kulturního domu. 

Z rozpočtu obce byly pořízeny nové krycí plachty na jeviště za cenu 29 286 Kč a oprava 
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havarijního stavu střechy v částce 68 120 Kč.  Další plánované úpravy jako například výměna 

dveří a dřevěného obložení stěn, renovace parket, vybavení kuchyňky, oprava střechy, pořízení 

ozvučovací techniky atd. je závislé na získání dotací. 

ZŠ a MŠ Hlubočany 

Základní školu navštěvuje 29 žáků v pěti ročnících, v letošním roce nastoupili do 1. třídy dva žáci. 

Mateřskou školu navštěvuje 26 dětí. ZŠ a MŠ Hlubočany má v současnosti 11 zaměstnanců, u toho 

6 v základní škole a 5 v mateřské škole. 

V budově základní školy byla provedena oprava solárního systému a ohřívače vody v ceně 

75 814 Kč a firma WAGNER s.r.o. opravila vstup do základní školy v ceně 70 688 Kč. Obě tyto akce 

byly plně hrazeny z rozpočtu obce. V mateřské škole je naplánováno rozšíření školní jídelny, 

v současné době se zpracovává projektová dokumentace. Na MMR byla podána žádost o 

dotaci na vybudování hřiště na volném prostranství vedle základní školy. Se žádostí jsme nebyli 

úspěšní, v budoucnu se pokusíme o získání dotace znovu. Hřiště bude veřejně přístupné, 

s možností alternativní výuky dětí či jako doplněk školní družiny. V projektu jsou například zahrnuty 

herní prvky (kladiny se sítěmi, houpací síť) a altán se zelenou střechou, předpokládané náklady 

obce jsou ve výši 182 000 Kč, předpokládaná výše dotace z MMR činí 728 000 Kč. 

Rekreační plocha Terešov 

Na vybudování rekreační plochy v Terešově obec obdržela dotaci z MMR ve výši 629 737 Kč, 

vlastní zdroje obce činí 269 888 Kč, celková cena projektu činí 899 625 Kč. V centrální části 

Terešova bude vytvořen prostor pro sport i rekreaci občanů. V části sousedící s komunikací 

vznikne zpevněná plocha pro drobné společenské akce a pro občasné odstavení automobilů, 

ve střední části pozemku vzniknou dvě mlatové plochy, jedna bude sloužit k posezení a 

odpočinku, druhá bude sloužit sportovnímu účelu, bude zde umístěna workoutová sestava. 

Projekt zahrnuje také vegetační úpravy – výsadba stromů, keřů, trvalek a založení parkového 

trávníku. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou WAGNER s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení 

s nejlepší nabídkou. 

Odkanalizování obce 

Zastupitelstvo obce započalo aktivně řešit problém zneškodňování odpadních vod. Aby obec 

mohla posoudit, jaké řešení a jaký přístup k zneškodňování odpadních vod má zvolit, byla 

zpracována studie proveditelnosti se třemi variantami dostupných řešení, jejich technická a 

ekonomická náročnost. Při výběru vhodné varianty byla důležitá celková velikost investice. 

Odhadovaný náklad na vybudování splaškové kanalizace v místní části Terešov je 15 500 000 Kč 

bez DPH, v ceně díla je i případná přeložka vodovodu a dešťové kanalizace. Odhadovaný 

náklad na vybudování cca 39 kanalizačních přípojek k rodinným domům je 1 500 000 Kč bez 

DPH. Vybraná varianta pro obec Hlubočany řeší novou trasu splaškového tlakového přivaděče 

na již vybudovanou ČOV Rostěnice. Výtlak bude veden podél potoka v pozemcích obce, kde 

zhruba po 1 km tento potok překříží a následně bude veden polní cestou k obci Rostěnice, kde 

bude provedeno napojení na kanalizaci obce Rostěnice. Odhadovaný celkový náklad na 

vybudování kanalizace v Hlubočanech a napojení do Rostěnic je 85 000 000 Kč. 

Pro obec Hlubočany, Kučerov, Lysovice a Rostěnice-Zvonovice byla v roce 2011 zpracována 

projektová dokumentace odkanalizování společně těchto obcí do jedné ČOV, která měla být 

mailto:obec@hlubocany.cz


   

Obec Hlubočany, obec@hlubocany.cz, www.hlubocany.cz  Stránka 5 z 23 

   
 

umístěna v obci Rostěnice-Zvonovice. V rámci akce „Odkanalizování obcí Kučerov a 

Hlubočany“ byla povolena kanalizace, přípojky, čerpací stanice a přivaděč na ČOV Rostěnice. 

ČOV v Rostěnicích je k dnešnímu dni vybudovaná a zprovozněná, obec Hlubočany kanalizaci 

nevybudovala, bylo pouze zajišťováno prodloužení stavebního povolení na tuto akci. Toto 

povolení bylo prodlouženo dvakrát, bohužel při opětovném požádání o prodloužení platnosti 

stavebního povolení v roce 2018, vznesl jeden z dotčených majitelů pozemku nesouhlas a 

stavební povolení na kanalizaci, přípojky, čerpací stanici a přivaděč pozbylo platnosti. 

Důsledkem výše popsaného není možné v současné době zahájit stavební práce na místní 

splaškové kanalizaci, je nutné stavbu znovu územně i stavebně povolit. Z tohoto důvodu a 

z nutnosti zahrnout do projektové dokumentace nově vzniklé rozvojové lokality v obci bude 

projekt přepracován. 

 V květnu byla uzavřena smlouva o dílo s firmou TRASKO Projekce s.r.o. na vypracování 

projektové dokumentace pro vydání společného povolení s názvem „Odkanalizování obce 

Hlubočany a místní části Terešov“. Termín předání kompletní dokumentace a společného 

povolení s nabytou právní mocí rozhodnutí včetně všech dokladů, vyjádření a stanovisek je do 

31.3.2022. Celková cena 1 353 748 Kč, z JMK nám byla na tento projekt přiznána dotace ve výši 

450 000 Kč. 

Svoz a likvidace odpadů 

Ve spolupráci s firmou RESPONO a.s. probíhá v obci 2 x ročně svoz nebezpečného odpadu, 

v jarním období byl na obecním úřadě přistavený kontejner na objemný odpad.  U mateřské 

školy je nově přistaven kontejner na jedlé tuky a oleje. Téměř neustále se obecní úřad musí 

potýkat s nepořádkem, který vzniká kolem kontejnerů na tříděný odpad. Často se u třídících 

nádob objevují odpadky, které mezi tříděný odpad vůbec nepatří. Chceme tímto apelovat na 

občany, aby odpad třídili, plasty, plechovky a papírové kartony do kontejnerů odkládali pouze 

sešlápnuté, jelikož tím ušetří místo a do kontejneru se vejde více odpadu a odpad, který do 

popelnice nepatří, odváželi na sběrný dvůr. Žádáme tedy občany o udržování pořádku v okolí 

sběrných nádob a děkujeme těm, kteří tyto pravidla dodržují. 

Harmonogram svozu komunálního odpadu v době vánočních svátků  

Úterý 22. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu 

Úterý 29. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu 

 

Harmonogram svozu bioodpadu v zimním období  

Středa – 9.12.2020, 13.1.2021, 10.2.2021 
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Dotace v roce 2020 

Podané žádosti o dotaci 

Poskytovatel Projekt Celkové 

náklady v 

Kč 

Výše dotace v Kč Vlastní 

zdroje v Kč 

Dotace 

v % 

JMK a MMR Rekonstrukce 

KD 

Hlubočany 

2 233 598,- JMK 240 000,- 

MMR 1 563 518,- 

430 080,- 80 

MMR Rekreační 

plocha 

Terešov 

899 625,- 629 737,- 269 888,- 80 

MMR Hřiště u ZŠ 910 000,- neschváleno 182 000,- 0 

JMK Změna 

územního 

plánu 

149 000,- neschváleno 149 000,- 0 

JMK Provoz 

prodejny 

potravin 

50 000,- 25 000,- 25 000,- 50 

JMK PD na 

výstavbu 

kanalizace 

1 353 748,- 450 000,- 903 748,- 33 

CELKEM Kč  5 595 971,- 2 908 255,- 1 959 716,-  

V letošním roce jsme požádali celkem o 7 dotací, v 5 případech úspěšně. Nebyla schválena 

žádost z Jihomoravského kraje z dotačního programu „Dotace obcím na zpracování územních 

plánů 2020“, ve výši 74 000 Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování hřiště u základní 

školy ve výši 728 000 Kč. Celkový objem získaných dotací v roce 2020 činí 2 908 255 Kč. 

Poskytnuté dotace, příspěvky a dary 

Z rozpočtu obce jako každý rok, byly poskytnuty příspěvky na činnost ve výši 20 000 Kč všem 

spolkům působících v obci Hlubočany. Jmenovitě se jedná o Myslivecký spolek, TJ Sokol 

Hlubočany a SDH Hlubočany. Na zajištění zdravotního stavu včelstev a podporu včelařského 

kroužku přispěla obec částkou 4 000 Kč Českému svazu včelařů. Na provozní výdaje místní 

prodejny potravin poskytla obec dotaci ve výši 50 000 Kč, z toho 50 % uhradil Jihomoravský kraj 

formou dotace poskytnuté obci Hlubočany. Římskokatolická farnost Kučerov obdržela od obce 

finanční dar ve výši 20 000 Kč na pořízení nového oltáře v kostele svatého Petra a Pavla 

v Kučerově. 
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 Kulturní akce obce v roce 2020 

Pořádání společenských a kulturních akcí bylo v letošním roce bohužel velmi omezené z důvodu 

celosvětové pandemie. Začátkem roku proběhl tradiční novoroční ohňostroj, SDH Hlubočany 

zorganizoval dětský karneval a ostatky a s jarním obdobím se společenský život v obci uzavřel. 

Hody se musely obejít bez soutěže hasičů, plánované akce jako setkání seniorů, kácení máje či 

košt slivovice se nekonaly vůbec. Konec roku se bohužel nesl v podobném duchu, v této situaci 

je velice obtížné podobné události naplánovat a uskutečnit. Doufejme, že v následujícím období 

bude vše fungovat tak, jak jsme zvyklí. 

Výstavba rodinných domů 

V lokalitě Za Pancířovým byly v letošním roce dokončeny 4 novostavby rodinných domů, v nově 

vznikající lokalitě Za humny byl letos dokončen jeden rodinný dům a momentálně další tři jsou ve 

výstavbě. 

Přidělení čísla popisného novostavbě 

Vlastník Číslo popisné 

Mgr. Aleš Leznar 158 

Ing. Jan Foltánek a Mgr. Eva Foltánková 161 

Pavel Páleník 162 

Ing. Vojtěch Hromek 168 

Tomáš Pěnčík a Kamila Pěnčíková 181 

 

Struktura obyvatel  

V obci má trvalý pobyt 502 občanů (254 žen a 248 mužů), z toho 46 osob v Terešově. Průměrný 

věk obyvatel obce je 42 let, 84 dětí do 15 let žije v Hlubočanech a 4 děti v Terešově. V průběhu 

letošního roku se 5 občanů odstěhovalo, naopak 28 nových obyvatel se do obce přistěhovalo. 

Věkové složení obce 

 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 celkem 

Ženy 16 36 28 40 34 23 40 24 11 2 254 

Muži 18 40 22 41 39 23 40 19 6 0 248 

Celkem 34 76 50 81 73 46 80 43 17 2 502 
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Statistika pohybu obyvatel (leden-říjen 2020) 

Měsíc Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí Celkem Stav 

Leden 5 0 -2 -1 2 484 

Únor 5 1 0 0 6 490 

Březen 0 0 0 0 0 490 

Duben 0 1 0 -2 -1 489 

Květen 6 0 0 -1 5 494 

Červen 7 0 0 0 7 501 

Červenec 0 0 0 0 0 501 

Srpen 3 0 -1 0 2 503 

Září 2 0 0 0 2 505 

Říjen 0 0 -2 -1 -3 502 

Celkem 28 2 -5 -5 20 502 

Společenská rubrika 

Také v letošním roce proběhlo vítání nových občánků, dne 13.6.2020 starosta obce přivítal: 

Kristýnu Smutnou, Filipa Suchánka a Jakuba Zemánka. 
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Významné životní jubileum 85 let oslavili: 

 

   Josef Voráč 

   Karel Rulíšek 

   Ludmila Baričáková 

   Jan Martinek 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí v rodině a radosti z 

vnoučat. 

 

V  roce 2020 nás navždy opustili: 

                                 Antonín Schwarzer, 26.1.2020 ve věku 96 let   

Josef Zouhar, 2.4.2020 ve věku 71 let 

Anna Smetanová, 13.4.2020 ve věku 89 let 

Vlasta Raušerová, 1.5.2020 ve věku 83 let 

Anna Rulíšková, 23.10.2020 ve věku 81 let 

   

V roce 2020 se narodili: 

 

Filip Suchánek          

Kristýna Smutná       

 

 

 

Blahopřejeme šťastným rodičům a přejeme vše nejlepší do života jejich novorozenému děťátku. 
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Informace ze zasedání obecního zastupitelstva  

Výběr z usnesení zastupitelstva obce Hlubočany leden – červenec 2020. Úplné znění usnesení je 

k nahlédnutí na obecním úřadě. 

1. zasedání zastupitelstva dne 30.1.2020 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku par. č. 140/11  

- schválilo záměr pronájmu pozemku par. č. 2632 

- schválilo záměr pronájmu části pozemku par. č. 75/4 

- schválilo výsledky inventury majetku obce za rok 2019 

- neschválilo prodej pozemku par. č. 71/14 

- schválilo záměr prodeje traktoru ZETOR 7011 

2. zasedání zastupitelstva dne 10.3.2020 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo Pasport místních komunikací obce Hlubočany 

- schválilo ceník krátkodobých pronájmů obecních prostor a zásady pronájmu 

- schválilo zpracování projektové dokumentace cyklostezky Cukrovarská dráha 

3. zasedání zastupitelstva dne 28.4.2020 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo smlouvy o poskytnutí dotací spolkům 

- schválilo záměr pronájmu kiosku 

- schválilo smlouvu na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování obce 

4. zasedání zastupitelstva dne 28.5.2020 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo účetní závěrku Obce Hlubočany za rok 2019 a závěrečný účet 

- schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Hlubočany za rok 2019 

- schválilo smlouvu o upsání akcií a započtení vzájemných pohledávek s VaK Vyškov a.s. 

- schválilo smlouvu na koupi pozemku par. č. 700/3 a 700/4 

- schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 1687/10 a 2765/2 díl b 

5. zasedání zastupitelstva dne 30.7.2020 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

- schválilo zřízení termínovaného účtu u ČNB  a vkladu 3 000 000 Kč 

- schválilo smlouvu o dílo s firmou JARA stavební společnost s.r.o. – rekonstrukce KD 

- schválilo smlouvu o dílo s firmou WAGNER s.r.o. – rekreační plocha Terešov 

- schválilo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na provoz prodejny potravin 

- schválilo záměr pronájmu části pozemku par. č. 1687/8 a 1687/4 

- schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 14/11 
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Rok 2020 obrazem 

 

 

Tři králové – nebo více? 

 

Ostatky 2020 – ještě to šlo! 
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Kácení přerostlých stromů v obci 

 

 

Oprava pohostinství 
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Drcení větví – cesta k rašelině 

 

 

 

Čištění hlubočanského „potoka“ 
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Hody 2020 - Kozlaňáci 

 

 

Vichřice – ulomené borovice 
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Průběh rekonstrukce sálu KD 

 

 

Zateplovaní sálu KD 
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Sál KD po rekonstrukci 

 

 

Nepořádek – to nemohl udělat nikdo z Hlubočan 
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Oprava cesty do Terešova 

 

 

Škola Terešov – společenská místnost 
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Škola Terešov – jeden z pokojů 

 

 

Škola Terešov – jiný pohled na pokoj 

mailto:obec@hlubocany.cz


   

Obec Hlubočany, obec@hlubocany.cz, www.hlubocany.cz  Stránka 19 z 23 

   
 

 

Škola Terešov – druhý pokoj 

 

 

Škola Terešov – jiný pohled na pokoj 
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Nové číslo popisné – manželé Pěnčíkovi 

 

 

Nové číslo popisné – pan Aleš Leznar 
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Nové číslo popisné – manželé Foltánkovi 

 

 

Nové číslo popisné – pan Pavel Páleník 
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Nové číslo popisné – manželé Hromkovi 

 

 

Hlubočany jak je neznáme  
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Informace z obecního úřadu 

Výběr poplatků v roce 2021 

1. Poplatek za odvoz komunálního odpadu 

Trvale bydlící:      500,- Kč za osobu/rok  

Chalupáři:           500,- Kč za budovu/rok, ve které není přihlášená žádná osoba 

 

2. Stočné 

Trvale bydlící:      160,- Kč za osobu/rok  

Chalupáři:           160,- Kč za budovu/rok  

Občané, kteří nevyužívají kanalizaci a pouze vyvážejí jímku, doloží doklady o likvidaci  

odpadních vod za rok 2020.  

 

3. Poplatek ze psů 

Jeden pes:                                                         90,- Kč  

Druhý a každý další pes:                                 120,-Kč 

Majitelem psa je osoba starší 65 let:              60,- Kč 

 

 

Poplatky budou vybírány od 25.1.2021 do 31.3.2021 v hotovosti na obecním úřadě nebo 

bankovním převodem na č. účtu 17029731/0100 (VS=číslo popisné). 

 

Úřední hodiny: 

PONDĚLÍ             8:00 – 13:00                               

STŘEDA               8:00 – 12:00      13:00 – 17:00 

 

Kontakt: 

Telefon 517 358 921, e-mail: obec@hlubocany.cz 
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