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zasedání zastupitelstva

To nejdůležitější z dění v Hluku
Na této dvoustraně si můžete přečíst ta nejdůležitější rozhodnutí hluckého zastupitelstva z jeho zatím posledního jednání 30.
září 2009. Tato dvoustrana vzniká jako klasické novinové zpravodajství, ve kterém se snažím pokud možno co nejobjektivněji
přinést informace, které na jednání zastupitelů zazněly - bez ohledu na to, v čí prospěch nebo neprospěch tyto informace jsou.
Myslím, že v tomto jsou Hlucké noviny mezi obecními či městskými zpravodaji světlou výjimkou.

Elektrárna
dostala stop

Pomoc rodině
Potvrzeno - od začátku listopadu bude v Hluku bydlet
šestičlenná rodina z Barmy.
Nedávno bylo v Hluku sezení zástupců radnic, kteří
už azylanty z Barmy přijali
- za docela slušnou částku
peněz. A i z tohoto sezení
vyplynulo, že s lidmi z Barmy nejsou nikde problémy
a velmi dobře se aklimatizovali.
Pro zajímavost, v Hluku budou bydlet manželé, kterým
je 49 a 47 let. Mají celkem
čtyři děti, tři s nimi bydlí,
čtvrté (jedenáctiletý chlapec) je zatím v Malajsii. České úřady i rodina se snaží,
aby chlapec mohl žít se svými rodiči a sestrami v Hluku.
Rodiče budou pracovat ve
Sportu Hluk, děti budou
chodit do hlucké školy.
Jinak Hlučané mohli nosit
na radnici věci, kterými by
šlo domek rodiny vybavit.
Nemálo věcí se sešlo, za což
patří všem dík. Stejně jako
těm zastupitelům, kteří pomoc utečencům z Barmy
podpořili.

Úvěr 7 milionů
Následující zpráva je stručná, nikolika ale nedůležitá.
Stejně jako řada dalších obcí
a měst, také Hluk si bere
v nynější ﬁnanční krizi úvěr.
A to sumu přes 7 milionů
korun. Při hlasování byly
akorát rozdílné názory na to,
zda si peníze půjčit na pevný nebo pohyblivý úrok. Nakonec získala víc hlasů varianta, že si Hluk půjčí peníze
od Komerční banky, a to na
pohyblivý úrok.

Na zastupitelstvo přišli zástupci ﬁrmy Solar VI REN
POWER, kteří mají svou
fotovoltaickou elektrárnu
za ﬁrmou Visteon Autopal.
Nestačí jim totiž nynější
plocha 2,5 hektaru a rádi by
tuto plochu rozšířili o dalšího 1,7 hektaru. Tamní pozemky sice nejsou městské,
k tomu, aby ale mohli elekPohled na hlucké zastupitelstvo při jeho zářiovém jednání. trárnu rozšířit, potřebovali
Mezi stoly na stojanu je zvukové zařízení, které celé jednání souhlas města. Na zastupinahrává.
telstvu promluvili zástupci elektrárny, kteří městu
slíbili za „ochotu“ 100 tisíc
korun, plus šanci na další
desítky tisíc korun. Myslím,
že očekávali od zastupitelů
Absolutní nezájem mají čle- že je pro to, aby schvalování
souhlas. „Možná by stálo za
nové zastupitelstva i ostatní bylo věcí až nových zastupiteto udělit souhlas,“ prohlásil
Hlučané o to, jak bude vypa- lů. „Nezdá se mi vhodné, aby
například starosta Jan Šimdat budoucí nový veledůležitý to dělalo toto zastupitelstvo,
čík.
územní plán Hluku. Přestože protože schvalování územníNěkteří zastupitelé ale byli
každý má možnost přijít s ná- ho plánu by bylo někdy na
proti, především Pavel Domětem, co a jak by si v příš- jaro, tedy před koncem nahnal argumentoval tím, že
tích letech v Hluku předsta- šeho mandátu,“ řekl doslova.
plocha za Autopalem byla
voval, nepřišel nikdo. Tedy až Starostu Hluku Jana Šimčíka
určena především pro podna jednoho či dva Hlučany. tímto pořádně naštval. „Jestli
nikatele, kteří by přinesli
Přitom například zastupitelé budeme čekat celý jeden rok,
pracovní místa - což fotosi v minulosti svým usnese- můžeme přijít o významné doním odhlasovali, že do konce tace, které se na tvoření územvoltaické elektrárny téměř
sprna 2009 předloží náměty ního plánu dávají. Není důvod
nepřinášejí.
a návrhy k tomuto plánu. Je čekat. Navíc je velká škoda, že
Následovalo hlasování. Pro
tak docela možné, že nový nikdo ze zastupitelů nepřišel
rozšíření elektrárny bylo
územní plán nebude schvalo- s jediným námětem, měli by
deset členů zastupitelstva
vat nynější zastupitelstvo, ale mít otevřené oči, dívat se po
- tedy málo.
až to, které bude zvoleno na Hluku i jeho bezprostředním
Zástupci elektrárny odcháokolí a přemýšlet, co kde by
podzim roku 2010.
zeli evidentně rozladěni.
Zastupitel Pavel Dohnal totiž mohlo v budoucnosti vyrůst,“
Není ale vyloučeno, že svůj
na posledním zářiovém jed- říká starosta.
pokus brzy zopakují.
nání zastupitelstva prohlásil,

Nezájem
o územní plán
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Vinaři chtěli
pozemky

Jak a co dál
s vodárnami?

Společnost Víno Blatel poslala na město nabídku, že
odkoupí od Hluku kolem
20 hektarů pozemků v
v trati Vinné húry. Cena?
Pět korun za metr čtvereční. Jak řekl starosta Hluku,
zástupce společnosti pan
Olbrecht mu sdělil, že prý
je tento obchod pro Hluk
výhodný, protože jinak
Víno Blatel odkupuje od
lidí pozemky za čtyři koruny za metr čtvereční.
Rozhodnutí zastupitelstva?
To postupovalo v souladu
s tím, co navrhli členové
rady i komise výstavby
- neprodávat. „Je to sice
pěkná suma, přes jeden
milion korun, která by nám
pomohla, ale cena za metr
čtvereční nic moc,“ prohodil starosta Hluku při jednání.

Velká debata byla na zastupitelstvu o možném
převodu vodovodních a kanalizačních řadů v majetku
Hluku. K převodu mělo
dojít proto, že představenstvo Slováckých vodáren
a kanalizací rozhodlo o navýšení základní jmení ﬁrmy
o 50 milionů korun. A aby
toto mohlo nastat, požádalo spolumajitele svých akcií
(mezi nimiž je i Hluk), o následující: vložte svůj další
majetek do ﬁrmy a za to
vám navýšíme váš majetkový podíl u nás.
Radní Hluku chtěli na takový návrh kývnout, leč zastupitelstvo bylo jiného názoru.
Jeho většina se přiklonila
k návrhu zastupitele Pavla
Dohnala. Ten navrhl, aby
radnice udělala analýzu,
jestli by nebylo výhodnější raději vystoupit z tohoto
svazku a „provozovat si“
vodu i kanalizaci samo.
Následovala docela dlouhá
debata, kdy starosta i další
tvrdili, že by takové vystoupení nebylo výhodné, zatímco Pavel Dohnal namítal,
ať se taková analýza udělá.
Takže uvidíme, co analýza
přinese.

Prodražená
cyklostezka
Hodně zklamání bylo cítit
na zastupitelstvu z toho, že
právě budovaná cyklostezka mezi Hlukem a Dolním
Němčím bude vyšší, než se
původně počítalo.
„Zdá se mi to hodně peněz,“
prohlásila Julie Šuránková.
„Nám také, bohužel. Dřív
jsme to nevěděli,“ reagoval
starosta.
Podle něj za prodražení
může Povodí Moravy, které
požaduje vydláždění a zpevnění břehů potoka v délce
174 metrů.
Starosta města všechny
ujišťoval, že v celé zakázce postupovala radnice co
nejotevřenějším způsobem
a vybrala ﬁrmy, které byly
opravdu nejlevnější. Prodražení nakonec zastupitelé schválili.

www.mestohluk.cz

Zástupce ﬁrmy, který na zastupitelstvu žádal o možnost prodloužit jejich fotovoltaickou elektrárnu za Autopalem. Z jednání odcházel hodně zklamaný - u zastupitelů neuspěl.

Budova kina
se neprodá
Zastupitelé
rozhodovali
rovněž o jedné z nejvíce
diskutovaných věcí v Hluku
- o možném záměru prodeje
této budovy s kinem soukromému zájemci z Hluku.
Ještě než nastalo hlasování o budoucnosti budovy,
promluvil starosta města.
Ten se zastavil u průzkumu
radnice, která rozeslala po
domech 1 629 lístků s dotazem, jestli jsou hlucké rodiny pro záměr prodat tuto
budovu bývalé sokolovny
nebo neprodat. Jak jsme
informovali v minulém čísle,
vrátilo se 427 lístků, z nich
bylo 339 proti záměru prodat.
Starosta na zářiovém zastupitelstvu oznámil, že tento
výsledek si překládá jako
nezájem Hlučanů o tuto
záležitost. „Myslím, že občané v dotazníku rozhodli,
aby zastupitelstvo rozhodlo
samo. Protože ta účast byla
minimlání,“ prohlásil starosta.
Zároveň zopakoval, že je pro
záměr prodat budovu. „Já
nejsem nostalgik, beru věci
reálně, tak jak jsou. Pokud se
nevyužije příležitosti, že se
nabízí kupec, zatím jeden,
možná jich bude víc, možná

potom bude problém, aby ta
budova nějak fungovala dál,“
sdělil starosta.
Po něm se ozvali někteří zastupitelé, debata byla dlouhá a nelze ji tady v novinách
stručně popsat. Například
zastupitelka Julie Šuránková
nesouhlasila s tím, jak starosta interpretoval výsledky
průzkumu. Podle ní šlo o názor několika stovek hluckých
rodin, které jasně ukázaly,
že nechtějí prodej budovy.
Zastupitel Pavel Dohnal zase
kritizoval vedení radnice za
to, že zatím nevyužilo možnost požádat o dotace, které
by šly využít právě na rekonstrukci budovy. Na to mu
starosta odvětil, že i nejistá
dotace by znamenala peníze
z městské pokladny, kterých
tam moc není. Zejména, když
podle starosty už má město
několik větších akcí rozjetých.
„Máme obrovské ﬁnanční
plány, a už teď osobně nevím, jak to, co máme rozjeté,
zvládneme,“ řekl.
Konečné hlasování bylo jednoznačné. Pro návrh Pavla
Dohnala, aby město budovu
rekonstruovalo a pokusilo se
získat dotaci, hlasovalo 15 zastupitelů. Jinými slovy, prodej
budovy neprošel.

DETAILY
NA INTERNETU
Rád bych stejně jako v minulém čísle zopakoval, že
podrobný zápis z jednání
zastupitelstva najdete na
internetu. Z jednání rovněž
existují zvukové záznamy.
A na jednání zastupitelstva
můžete přijít také osobně,
a můžete se do něj i zapojit.
Bohužel, vážení čtenáři, nechodíte, což ukazuje, že vás
dění v Hluku a jeho budoucnost vlastně nezajímají. Což
je škoda. Pro Hluk i pro vás.
Dvoustranu připravil:
Radek Bartoníček

