Obec Velatice
Zápis z pracovního jednání Zastupitelstva obce Velatice
den jednání: 28. dubna 2015
Na pracovním jednání zastupitelstva jsou projednávány otázky, které patří pro působnosti
starosty obce, není k nim třeba usnesení zastupitelstva, ale starosta je předkládá ke
kolektivnímu projednání.
Pracovní zasedání bylo zahájeno v 19:00.
Starosta konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva.
1.

Občanské projekty

Starosta informoval, že v rámci výzvy na podporu občanských projektů byly podány 4 žádosti:
TJ Sokol – Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže (florbal, roztleskávačky) – 17.340,- Kč
TJ Sokol – Koupě bezprašného povrchu pro část spodního hřiště – 20.000,- Kč
SDH – trička pro hasiče – organizátory dne dětí, mladí hasiči – 7.000,- Kč
Divadlo DŽO – Kulturní akce k 10. Výročí divadelního spolku – 15.000,- Kč
Celková částka za projekty: 59.340,- Kč
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu bylo vyhrazeno celkem 60.000,- Kč, je možné podpořit
všechny projekty bez hodnocení.
Bylo dohodnuto, že na všechny podané projekty budou uzavřeny darovací smlouvy a dále
budou projekty probíhat dle podmínek výzvy.
Dále byla dohodnuta podpora jednorázových projektů, o které požádalo SDH Velatice –
tradiční hody částkou 10.000,- Kč a dětský den s hasiči částkou 3.000,- Kč. Na tyto akce
budou uzavřeny jednotlivé darovací smlouvy.
2.

Řešení prodeje pozemku u Klidové zóny

Starosta oznámil, že i druhý zájemce oznámil, že nemá zájem o uzavření kupní smlouvy na
koupi pozemku p.č. 1162/11.
Bylo dohodnuto, že bude zveřejněn záměr na prodej pozemku p.č. 1162/11 s cenou 2.000,Kč za m2.
3.

Oprava chodníku

Starosta informoval, že stavební komise posoudila nabídky na opravy chodníku a nejlevnější
nabídka je od firmy PavingSpol s cenou 175.805,- Kč bez DPH za rekonstrukci chodníku z návsi
na ulici Zahrádky a 16.348,- Kč bez DPH za dokončení chodníku na ulici Lány.
Bylo dohodnuto, že bude uzavřena smlouvy o dílo na tyto opravy a dokončení chodníku a
spolu s těmito akcemi bude provedeno vydláždění sběrných míst, které bude účtováno
podle skutečného provedení.
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4.

Oprava fasády kapličky

Vzhledem k tomu, že je malá pravděpodobnost, že bude poskytnuta dotace
z Jihomoravského kraje, není potřeba čekat na výsledek a je potřeba poptat nabídky co
nejdříve, aby oprava byla dokončena do Annenských hodů.
Předběžná kalkulace byla vyčíslena na 115.500,- Kč bez DPH, v případě obnovení původního
štukování v horní části zvonice je navýšení částky o 8.100,- Kč bez DPH.
Bylo dohodnuto, že budou zajištěny nabídky na stavební práce včetně obnovy původního
štukování.
Tato částka není zapracována v rozpočtu a po schválení konkrétní částky ji bude nutné
zapracovat rozpočtovým opatřením.
5.

Veřejné osvětlení

Starosta informoval, že na návsi u kapličky byla provedena zkušební výměna zářivek ve 3
svítidlech veřejného osvětlení za LED zářivky.
Vzhledem k tomu, že výsledek svítivosti je velmi dobrý a zavedení zářivek představuje velkou
úsporu el. energie a návratnost předběžně počítané investice je cca 2 roky.
Bylo dohodnuto, že bude zpracována konkrétní nabídka na obnovu veřejného osvětlení
s výměnou zářivek na technologii LED.
6.

Dokončení komunikaci v nové zástavbě

Starosta informoval, že byla zpracována předběžná kalkulace na dokončení komunikací
v nové zástavbě. Dokončení bude provedeno třemi postupy:
- tam, kde je položený asfalt, který je pořádku, bude asfalt přebalen novou vrstvou do
finální výše komunikace
- tam, kde je asfalt položen jen z části a komunikace je nedokonale vyspádována a
poničená dojde k recyklaci podkladu a položení nové asfaltové vrstvy
- v části vyštěrkované cesty bude komunikace dostavěna podle projektové
dokumentace
Takto zpracovaná kalkulace představuje celkovou částku 4.200.000,- Kč včetně DPH.
V kalkulaci není započítáno žádné rozšiřování komunikací – např. ve spodní části nové
zástavby, komunikace kolem nové zástavy (bývalá silnice JZD), vybudování přejezdových
křižovatek atd. – toto jsou doplnění, která musí být nyní zvážena a případně dokalkulována,
aby byla pro celou akci možné vypracovat položkový rozpočet pro soutěžení dodavatele.
Bylo dohodnuto, že do dalšího setkání zastupitelů se připraví všechny připomínky a návrhy
k řešení komunikací v celé lokalitě a bude zajištěno zkreslení rozšíření bývalé komunikace JZD
a úprava přejezdový křižovatek do obytné zóny (nové zástavby).
7.

Vznik svazku obcí Šlapanicko

Starosta informoval, že v rámci projektu meziobecní spolupráce v rámci ORP Šlapanice byly
předloženy finální dokumenty a podklady pro založení nového svazku obcí Šlapanicko,
v jehož rámci by byly řešeny společné záměry na budování cyklostezek, organizace městské
policie, sociální služby a další.
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V rámci setkání starostů bylo založení tohoto sdružení obcí schváleno, ale podstatné je, aby
založení spolku a jeho stanovy byly schváleny v zastupitelstvech obcí. Tento bod tedy bude
zařazen na nejbližší zastupitelstvo.

8.

Závěr

Pracovní zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:35 hod.

Mgr. Jan Grolich, starosta
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