Zápis z jednání Rady obce Velatice
den jednání: 26. února 2014

Přítomni:

č. 4/2014

Mgr. Jan Grolich
Zdeněk Severa
Ing. Marek Neveselý
Mgr. Petr Pelikán
Mgr. Pavel Drozd

Omluveni:
Jednání rady zahájil starosta obce v 19:30 hodin. Jsou přítomni všichni členové rady,
rada je usnášení schopná.
Starosta obce navrhl následující program jednání:
1. Řešení možnosti podání žádosti o dotace od JmK
2. Schválení smlouvy s LiveNet
3. Schválení smlouvy o připojení s E.On
4. Řešení ošetření obecních lesů
5. Řešení vypořádání pozemků pod garážemi u skalky
6. Řešení žádosti o příspěvek od Asociace pomáhající lidem s autismem
7. Schválení kupní smlouvy – vodovod
8. Schválení dohody o bezúplatném převodu stavby komunikace
9. Schválení členského příspěvku na Mikroregion
10. Schválení vyřazení majetku na základě inventarizace
11. Schválení termínu a programu zasedání zastupitelstva
12. Diskuze
13. Závěr

Usnesení č. 1/4/2014 – schválení programu jednání:
1. Řešení možnosti podání žádosti o dotace od JmK
2. Schválení smlouvy s LiveNet
3. Schválení smlouvy o připojení s E.On
4. Řešení ošetření obecních lesů
5. Řešení vypořádání pozemků pod garážemi u skalky
6. Řešení žádosti o příspěvek od Asociace pomáhající lidem s autismem
7. Schválení kupní smlouvy – vodovod
8. Schválení dohody o bezúplatném převodu stavby komunikace
9. Schválení členského příspěvku na Mikroregion
10. Schválení vyřazení majetku na základě inventarizace
11. Schválení termínu a programu zasedání zastupitelstva
12. Diskuze
13. Závěr
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

1. Řešení možnosti podání žádosti o dotace od JmK
Starosta obce informoval, že je připravena k podání žádost na opravu venkovního
tanečního parketu. Je žádáno o dotaci e výši 85.000,- Kč.
Dále starosta informoval, že v programu na pořádání kulturních akcí jsou bodově
zvýhodněny pouze ochotnické divadelní spolky s min. 2 letou historií, proto žádost na
hudební festival nebude podávat TJ Sokol Velatice, ale Divadelní spolek DŽO. Celkový
rozpočet akce je 72.000,- Kč, zažádáno bude o dotaci ve výši 35.000,- a obec
Velatice by se měla podílet na spolufinancování ve zbývající části, tj. částkou 37.000,Kč.
Usnesení č. 2/4/2014 – Rada obce schvaluje spolufinancování projektu na pořádání
hudebního festivalu Divadelním spolkem DŽO ve výši 37.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2. Schválení smlouvy s LiveNet
Starosta obce předložil radě ke schválení smlouvu o spolupráci se spol. LiveNt, kterou
se umožní umístění stožáru na vodojemu pro zajištění přímého signálu z Brna. LiveNet
musí zajistit bleskosvod včetně revizní zprávy a hradit měsíční poplatek ve výši 500,- Kč.
Usnesení č. 3/4/2014 – Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se spol.
LiveNet.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

3. Schválení smlouvy o připojení s E.on
Starosta obce předložil radě ke schválení uzavření smlouvy o připojení pozemku p.č.
1102/2 k síti NN. Tento pozemek nebyl dosud formálně převeden na kupujícího, proto
je třeba smoluvu uzavřít na obec a následně bude smlouva převedena na nového
vlastníka.
Usnesení č. 4/4/2014 – Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o připojení s E.on na
pozemek p.č. 1102/2.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

4. Řešení ošetření obecních lesů
Starosta obce informoval radu o tom, že byly nabídnuty pouze dvě varianty
potřebného vykácení vývratů a suchých stromů – jedna nabídka je za 1.000,- Kč za
vytěžený m3 dřeva a druhá nabídka je za ponechání vytěženého dřeva.
Vzhledem k tomu, že předmětné dřevo nelze prodat za 1.000,- Kč za m3, je výhodnější
nabídka za ponechání dřeva.
Káceny budou pouze stromy, které budou předem označeny.

Usnesení č. 5/4/2014 – Rada obce schvaluje zajištění vykácení označených stromů za
ponechání vytěženého dřeva.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

5. Řešení vypořádání pozemků pod garážemi u skalky
Starosta obce předložil radě směnnou smlouvu pro vypořádání pozemků pod
garážemi u „Skalky“.
S vlastníky je třeba uzavřít čtyřstrannou smlouvu, aby mohla směna dle navrženého
geometrického plánu být vložena do KN.
Vzhledem k tomu, že garáže byly postaveny o 3 – 4 m2 větší, než byla původní výměra
pozemků, je navrženo, aby vlastníci pozemků pod garážemi rozdíl v ceně doplatili ve
výši 1.000,- Kč za m2.
Směnná smlouva musí být schválena zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 6/4/2014 – Rada obce schvaluje předložení směnné smlouvy ke schválení
v zastupitelstvu obce.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

6. Řešení žádosti o příspěvek od Asociace pomáhající lidem s autismem
Starosta obce předložil radě k řešení žádost Asociace pomáhající lidem s autismem o
příspěvek na činnost v roce 2014 ve výši 4.000,- Kč z toho důvodu, že jejich služby
osobní asistence využívají dvě děti z obce Velatice.
Usnesení č. 7/4/2014 – Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,- Kč na
činnost Asociace pomáhající lidem s autismem.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

7. Schválení kupní smlouvy – vodovod
Starosta obce předložil radě kupní smlouvy na prodloužení vodovodu v části obce
Velatický Široký o délce 60,59m za 1,- Kč od investora – p. Vodáka. Realizace
vodovodu je doložena kolaudačním souhlasem a kompletní dokumentací.
Uzavření smlouvy odsouhlasila stavební komise.
Kupní smlouva musí být schválena zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 8/4/2014 – Rada obce schvaluje předložení kupní smlouvy na vodovodu o
délce 60,59m ke schválení v zastupitelstvu obce.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

8. Schválení dohody o bezúplatném převodu stavby komunikace
Starosta obce předložil radě dohodu o bezúplatném převodu komunikace v části
obce Velatický Široký – úsek A1 od investora – p. Vodáka. Realizace je provedena

v souladu se smlouvou o převodu investorských práv ze stavebního povolení, a to
stavba ve fázi terénních úprav, položení drenáže a zaštěrkování.
Uzavření smlouvy odsouhlasila stavební komise.
Dohoda musí být schválena zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 9/4/2014 – Rada obce schvaluje předložení kupní smlouvy na vodovodu o
délce 60,59m ke schválení v zastupitelstvu obce.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

9. Schválení členského příspěvku na Mikroregion Roketnice
Starosta obce předložil radě ke schválení úhradu členského příspěvku Mikroregionu
Roketnice ve výši 15,- Kč na obyvatele jako příspěvek na Mikroregion Roketnice a 10,Kč na obyvatele jako část příspěvku, která je následně mikroregionem převedena
jako členský příspěvek na MAS Za humnama.
Usnesení č. 10/4/2014 – Rada obce schvaluje úhradu členského příspěvku
Mikroregionu Roketnice v celkové výši 16.400,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

10. Schválení vyřazení majetku na základě inventarizace
Starosta obce předložil radě ke schválení vyřazení majetku na základě výsledků
inventarizace.
Usnesení č. 11/4/2014 – Rada obce schvaluje vyřazení majetku dle seznamu, který je
přílohou tohoto zápisu.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

11. Schválení termínu a programu zasedání zastupitelstva
Starosta obce předložil radě ke schválení termín a program konání zastupitelstva
obce.
Navržený termín: 10. 3. 2014, 19:00.
Usnesení č. 12/4/2014 – Rada obce schvaluje konání zasedání zastupitelstva obce
dne 10. 3. 2014 v 19:00 s následujícím programem:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Složení slibu nového zastupitele
4. Volba nového člena kontrolního výboru
5. Vypořádání pozemků pod garážemi u skalky
6. Schválení kupní smlouvy – prodloužení vodovodu
7. Schválení dohody o bezúplatném převodu stavby komunikace
8. Schválení smlouvy o půjčce MAS Za humnama
9. Řešení počtu zastupitelů pro další volební období
10. Diskuze
11. Závěr.

Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

12. Diskuze
Starosta informoval, že v pondělí nebo úterý v obci proběhne oprava výtluků v
komunikacích.
Místostarosta uvedl, že by se měl upravit i nájezd na most ze Zaosadí k hřišti a navrhuje
i alespoň částečnou opravu komunikace vedoucí kolem garáží do Zaosadí.
Starosta uvedl, že plánovanou technologií, kterou se bude dělat oprava výtluků nelze
udělat plošná oprava komunikace, ale zajistí nabídku na tuto opravu.
13. Závěr
Jednání rady ukončil starosta obce ve 20:20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 2. 2014
Starosta

Místostarosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

___________________
Mgr. Petr Pelikán

