Obec Velatice
Zápis z pracovního jednání Zastupitelstva obce Velatice
den jednání: 26. listopadu 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 8 členů zastupitelstva.
1.

Příspěvek na vybavení stavebního úřadu Mokrá-Horákov

Starosta informoval, že obec byla požádána o příspěvek na vybavení nového stavebního
úřadu Mokrá-Horákov, kdy obec Mokrá-Horákov od začátku roku musela investovat do st.
úřadu 160.000,- Kč na pořízení archivu, 500.000,- Kč na stavební úpravy a 34.000,- Kč na
brigádníky, kteří přebírali archiv z Pozořic.
Bylo dohodnuto, že ještě bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč.
2.

Příspěvek na ZŠ Mokrá

Starosta informoval, že obec byla požádána o příspěvek na žáky v ZŠ Mokrá, kam z Velatic
dochází 57 žáků. Bylo dohodnuto, že obec nebude paušálně přispívat na provoz školy, který
má obec Mokrá pokryt z daňových příjmů, ale podpoří konkrétní záměry na vybavení a
úpravy školy. Pro rok 2016 podpoří částkou 50.000,- Kč záměr na pořízení 4 interaktivních tabulí
v celkové hodnotě 240.000,- Kč.
3.

Rozpočtové opatření 5/2015

Starosta informoval, že v měsíci listopadu musí být provedeno rozpočtové opatření, kterým se
vypořádávají dotace na biokoridor, na obecního pracovníka a finální vyúčtování dotace
Zahrady pana Čápa, dále se dorovnávají všechny plánované výdaje do konce roku a
ponižují se výdaje, které nebudou dočerpané, aby se nemusely formálně čerpat rezervy
z minulých let. Do rozpočtového opatření bylo schváleno pořízení odpadkových košů
v hodnotě 25.000,- Kč.
4.

Terénní úpravy Za Mlýnem

Starosta informoval o probíhajících terénních úpravách a odvodnění lokality Za Mlýnem. Byly
vysvětleny jednotlivé záměry na odvodnění lokality a potřebné úpravy, aby zde mohla být
realizována výstavba RD.
Práce by měly být dokončeny do konce roku, některé práce budou možná dokončovány
v příštím roce, ale nebude se jednat o práce, které by již zasahovaly do stavebních parcel.
Konkrétní vyčlenění stavební ch parcel bude provedeno až po dokončení páteřních drenáží,
které je nutné nechat na pozemcích ve vlastnictví obce. Pozemky tedy mohou být nabízeny
k prodeji až v novém roce.

1

5.

Rekonstrukce bývalé školy

Starosta předložil zpracovaný rozpočet na rekonstrukci bývalé školy, který vycházel z nově
zpracovaného architektonického řešení. Návrh je přístupný na webových stránkách obce.
Celková částka za rekonstrukci včetně rekonstrukce střechy by měla být cca 8 milionů Kč. Při
vysoutěžení ceny v rámci výběrového řízení se počítá úspora až 1 milion.
Do rozpočtu byla zapracována předpokládaná ceny po vysoutěžení včetně nákladů na
vybavení nábytkem apod., tj. celková částka 7.700.000,- Kč.
Výběrové řízení bude provedeno v průběhu zimy, aby realizace mohla být zahájena na jaře
2016.
6.

Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016

Byl projednán návrh rozpočtu, do kterého byly kromě standardních výdajů zapracovány
následující projekty:
Poznámka - plánované projekty
Komunikace - dokončení nové zástavby

6 000 000 Kč

Rekonstrukce a vybavení OU, RC, knihovny

7 700 000 Kč

Nový chodník před obcí

350 000 Kč

Veřejné osvětlení před obcí

100 000 Kč

Park u potoka

200 000 Kč

Dětské hřiště - rekonstrukce

300 000 Kč

Zaokruhování vodovodu

350 000 Kč

Měřiče rychlosti na vjezdech do obce

140 000 Kč

Oprava pomníku 1. sv. války (Zaosadí)

60 000 Kč

Opěrná zeď pod školou

200 000 Kč

Celkem
Návrh rozpočtu bude vyvěšen na
zasedání zastupitelstva obce v prosinci.
7.

15 400 000 Kč
úřední

desce

Závěr

Pracovní zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:25 hod.

Mgr. Jan Grolich, starosta
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