Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 12. dubna 2016

č. 2/2016

Zápis
1.

Zahájení

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 2/2016 v 19:33 hod.
Starosta následně konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu
se zákonem zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.
Starosta konstatoval, že je přítomno 8 členů, zastupitelstvo je tak usnášení schopné. Omluvil se
P. Drozd.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele M. Jaška a R. Ulricha.
Usnesení č. 1.1 - 2/2016
Zastupitelstvo volí za zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele M. Jaška a R. Ulricha.
Hlasování:
- pro
6
(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, Z. Severa, M. Neveselý, J. Grolich st., P.
Maincl)
- proti
0
- zdrželi se
2
(M. Jašek a R. Ulrich)
2.

Schválení programu

Starosta přednesl ke schválení program, který byl uveden v pozvánce.
Usnesení č. 2.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Dokončení komunikace“
4. Schválení uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Rekonstrukce budovy obecního
úřadu“
5. Schválení Plánu rozvoje rodinné politiky
6. Schválení uzavření smlouvy na poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem ve výši
3.000.000,- Kč
7. Schválení uzavření smlouvy na realizaci Zelené oázy u potoka
8. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2016
9. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
10. Schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 296/6 dle záměru č. 1/2016
11. Řešení záměru na prodej pozemků – vypořádání pozemků pod budovy č.p. 190 a
č.p. 174
12. Řešení žádosti o poskytnutí dotace pro Asociaci pomáhající lidem s autismem
APLA – JM o.s.
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13. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
14. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o.
15. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
16. Diskuze
17. Závěr
Hlasování:
- pro
8
(Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa, J.
Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
3.

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Dokončení komunikace“

Starosta předložil ke schválení smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Dokončení komunikace“,
se společností Swietelesky stavební s.r.o., která byla vybrána z uchazečů, kteří splnili kvalifikaci
v zadávacím řízení, s nejnižší nabídkovou cenou 3.720.443,44 Kč bez DPH, tj. 4.501.736,56 Kč
vč. DPH.
Usnesení č. 3.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Dokončení
komunikace“, se společností Swietelesky stavební s.r.o. za cenu 4.501.736,56 Kč vč. DPH.
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
4.

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Rekonstrukce budovy obecního úřadu“

Starosta předložil ke schválení smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce budovy
obecního úřadu“, se společností VAŠSTAV, s.r.o., která byla vybrána z uchazečů, kteří splnili
kvalifikaci v zadávacím řízení, s nejnižší nabídkovou cenou 6.803.974,72 Kč bez DPH, tj.
8.232.809,41 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 4.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce budovy
obecního úřadu“, se společností VAŠSTAV, s.r.o. za cenu 8.232.809,41 Kč vč. DPH
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
5.

Schválení Plánu rozvoje rodinné politiky

Starosta předložil ke schválení Plán rozvoje rodinné politiky, který byl zpracován na základě
dotazníkového šetření, kterých bylo vyplněno 110. Plán rozvoje rodinné politiky je upřesněním
Strategie rozvoje obce v oblasti rodinné politiky. Slouží také jako příloha přihlášky do soutěže
Obec přátelská rodině, ve které může obec získat 500.000,- Kč na realizaci záměrů v oblasti
rodinné politiky.
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Usnesení č. 5.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje Plán rozvoje rodinné politiky obce Velatice na rok 2016 - 2021.
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
6. Schválení uzavření smlouvy na poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem ve výši
3.000.000,- Kč
Starosta obce předložil ke schválení smlouvu s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace
ve výši 3.000.000,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce staré školy na obecní úřad, rodinné
centrum a knihovnu“.
Usnesení č. 6.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve
výši 3.000.000,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce staré školy na obecní úřad, rodinné
centrum a knihovnu“.
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
7.

Schválení uzavření smlouvy na realizaci Zelené oázy u potoka

Starosta předložil ke schválení kalkulaci od spol. Jiří Vrbas – Květ, Blažovice na realizaci
projektu „Zelená oáza“ v celkové výši 175.000,- vč. DPH. V rozpočtu je počítáno s částkou
200.000,- Kč. Grant od Nadace Partnerství byl poskytnut ve výši 117.520,- Kč.
Firma Květ je připravena obratem vše realizovat a do konce dubna vše dokončit. 23. dubna
by měla proběhnout veřejná brigáda na výsadbu zeleně.
M. Neveselý se dotázal, jestli byly při plánu Zelené oázy zohledněny projekty studentů VUT,
které byly prezentovány dříve.
Starosta uvedl, že z projektů byl použit design laviček a záhonů. Studie studentů budou mít
větší vliv při realizaci rozšíření kulturního dvora a rozšíření parku i přes stávající zahrady.
Usnesení č. 7.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na realizaci projektu „Zelená oáza“ firmou Jiří Vrbas
– Květ, Blažovice za cenu 175.000,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
8.

Schválení rozpočtového opatření č. 1/2016

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2016. V rozpočtovém opatření je
třeba zapracovat grant na Zelenou oázu, dar od Českomoravského cementu ve výši 10.000,3

Kč na činnost klubu důchodců, který je účtován přes obec a také vyšší daň z příjmů obce,
která je zapracována do příjmů i výdajů v upravené výši, tato daň se fakticky neplatí.
Usnesení č. 8.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016.*
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválené rozpočtové opatření č. 1/2016 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
9. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta předložil ke schválení nové znění vyhlášky o poplatku za likvidaci odpadů, protože
MV ČR při kontrole předchozí vyhlášky našlo formulace, které chtěli upravit, aby byla vyhláška
v souladu s formulacemi v zákoně. Vyhláška se má zejména vztahovat na občany
s „pobytem“ ne s „trvalým pobytem“. Aktualizována byla i příloha o údaje za rok 2015.
Upravená vyhláška již byla ze strany MV ČR kontrolována a potvrzena, že je v tomto znění
v pořádku.
Usnesení č. 9.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.*
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená vyhláška č. 1/2016 tvoří přílohu č. 4 toho zápisu.
10. Schválení kupní smlouvy na prodeje pozemku p.č. 296/6 dle záměru č. 1/2016
Starosta předložil ke schválení kupní smlouvu na pozemek p. č. 296/6 (zastavená plocha a
nádvoří) o výměře 5m2 za cenu 1.000,- Kč / m2 panu Malovanému. Bylo zjištěno, že dům p.
Malovaného stojí i na tomto obecním pozemku a je třeba tento stav narovnat.
Usnesení č. 10.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 296/6 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 5m2 za cenu 1.000,- Kč / m2 panu Malovanému. *
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená kupní smlouva tvoří přílohu č. 5 toho zápisu.
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11. Řešení záměru na prodej pozemků – vypořádání pozemků pod budovy č.p. 190 a č.p.
174
Starosta předložil ke schválení dva záměry na prodej pozemků.
První záměr č. 2/2016 se týká dvou pozemků p.č. 2150/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 1 m2 a pozemek p.č. 2150/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m 2, které se
nachází pod stolárnou. Prodej těchto pozemků byl dohodnut za cenu 1.000,- Kč / m2.
Druhý záměr č. 3/2016 se týká dvou pozemků pozemek p.č. 595/62 (zahrada) o výměře 44 m 2
a pozemek p.č. 595/90 (zahrada) o výměře 32 m2, které se nachází v zahradě p. Župky.
Dohodnutá byla cena 100,- Kč / m2.
Současně byl p. Župkou nabídnut k prodeji pozemek p.č. 2242 (pod silnicí před MŠ) o výměře
193 m2. Dohodnutá cena byla 50,- Kč / m2. Tato koupě by se řešila současně s prodejem
pozemků dle záměru č. 3/2016.
Usnesení č. 11.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje záměr č. 2/2016na prodej pozemků p.č. 2150/7 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 1 m2 a pozemek p.č. 2150/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m 2
a záměr č. 3/2016 na prodej pozemků pozemek p.č. 595/62 (zahrada) o výměře 44 m2 a
pozemek p.č. 595/90 (zahrada) o výměře 32 m2.*
Hlasování:
- pro
7
st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
1

(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, J. Grolich
(Z. Severa)

12. Řešení žádosti o poskytnutí dotace pro Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA – JM
o.s.
Starosta předložil k řešení žádost o dotaci ve výši 10.000,- Kč asociace APLA, která se stará o
dvě místní děti s autismem. Loni jsme poskytli částku 3.000,- Kč. Jak již bylo řešeno,
od letošního roku se změnil systém hrazení sociálních služeb, kdy je kraj nehradí v plné výši a
obce měly počítat s jejich spolufinancováním (ve výši 8% celkových nákladů na osobu
požívající soc. služby). Do rozpočtu jsme na tyto případy počítali s celkovou částkou 25.000,Kč.
M. Neveselý se dotázal, jestli má obec povinnost tyto služby spolufinancovat?
Starosta uvedl, že povinnost to není, ale je to dáno změnou přístupu krajů k financování
sociálních služeb. Konkrétně Jihomoravský určil, že od nového roku nebude hradit 100%, ale
jen 92%. Zbývajících 8% je na obcích, případně si provozovatelé služeb musí poradit sami.
Usnesení č. 12.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 10.000,- Kč pro Asociaci pomáhající lidem s autismem
APLA – JM o.s. na projekt „Osobní asistence pro děti mladé lidi s autismem.
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
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13. Schválení uzavření smlouvy
telekomunikační infrastruktura a.s.

o

smlouvě

budoucí

o

zřízení

služebnosti

s Česká

Starosta předložil ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. na umístění rozvodné skříně pro vedení optické sítě na
pozemku p.č. 265/1 za odměnu ve výši 1.000,- Kč.
Starosta informoval, že umístění se podle původního plánu změnilo a představil situační zákres
nového umístění.
P. Hlučka (veřejnost) informoval, že dnes byl v původním místě, před jeho domem, prováděn
výkop. Nebylo to nijak oznámeno a pracovníci nerespektovali jeho připomínky.
Starosta uvedl, že situaci na místě s p. Hlučkou řešil. Firma Vegacom nakonec od záměru
upustila. Chtěli na místo rozvodné skříně umístit rozvodnou krabici v zemi. Nikomu, ani obci nic
neoznámili, ale po připomínkách na místě bylo dohodnuto, že na místě nebude nic. Celá
akce probíhá proto, aby mohla být v trubkách připravených z doby pokládání telefonní linky
do země optická síť pro vysokorychlostní internet.
P. Hlučka (veřejnost) Uvedl, že povolena byla jen metalická síť, ale teď tam dávají optickou a
rozšiřují si ochranné pásmo. Někde má vést optická síť nad kanalizací. Když by bylo potřeba
opravit kanalizaci, bude to způsobovat komplikace.
Starosta uvedl, že firma tvrdí, že má povolení.
J. Grolich st. dodal, že pokud trubkou povede optická síť, stane se choulostivější. Telefon není
tak náchylný k poškození.
R. Ulrich navrhl, aby byl tento problém odložen, než zjistíme, jak to přesně je.
Starosta po diskuzi shrnul, co je potřeba zjistit - jestli má firmy povolení zafouknout optiku, jaký
mají záměr s rozvodem optiky v celé obci, jaké jsou následné podmínky pro práci
v ochranném pásmu optické sítě.
Usnesení č. 13.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. na zřízení, provozování, údržbě a opravách komunikačního
zařízení na pozemku p.č. 265/1 za odměnu ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
0
- proti
7
M. Neveselý)
- zdrželi se
1

(M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
(J Grolich ml.)

14. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o.
Starosta předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. a
manželi Neveselými pro odkup plynovodní přípojky. Manželé Neveselí zaplatí poplatek 1.000,Kč za věcné břemeno, tak jako v předchozích případech.
M. Neveselý uvedl, že při vyřizování této záležitosti zjistil, že pozemky pod silnicí v této lokalitě
patří různým vlastníkům. Navrhl obeslat vlastníky pozemků pod komunikacemi s nabídkou
odkupu.
Starosta konstatoval, že majitele obešle a na příštím zastupitelstvu můžeme už tuto věc řešit.
Usnesení č. 14.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
vedení a oprav přípojky plynovodu na pozemku p.č. 2234 s RWE GasNet, s.r.o. a manž.
Neveselými za odměnu ve výši 1.000,- Kč.*
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Hlasování:
- pro
7
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
1
(M. Neveselý)
* Schválená smlouva o zřízení věcného břemene je přílohou č. 6 tohoto zápisu ze
zasedání zastupitelstva.
15. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení dvě smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s. na vedení přípojek NN na pozemku p.č. 595/54 za částku 2.000,- Kč a na
pozemcích p.č. 595/40, p.č. 595/93 a p.č. 1162/1 za částku 1040,- Kč podle již schválených
smluv o smlouvě budoucí.
Usnesení č. 15.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
na vedení smyčky NN na pozemku p.č. 595/54 za částku 2.000,- Kč.*
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva o zřízení věcného břemen je přílohou č. 7 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
Usnesení č. 15.2. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
na vedení DS NN na pozemcích p.č. 595/40, p.č. 595/93 a p.č. 1162/1 za částku 1040,- Kč.*
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva o zřízení věcného břemen je přílohou č. 8 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
16. Diskuse
Občanské projekty
Starosta předložil ke schválení návrh na vyhlášení výzvy na podávání žádostí o finanční
podporu občanských projektů stejně jako v loňském roce. Celková výše finanční podpory je
60.000,- Kč, se kterými je počítáno v rozpočtu.
Usnesení č. 16.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje předloženou výzvu na podávání žádostí o finanční podporu
občanských projektů.
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
7

Podzimní koncert
Starosta navrhl, že by se na podzim mohl konat koncert kapely Fleret, protože v letošním roce
se nebude konat LAS VELAS FEST. Koncert by se mohl konat v neděli 4. Září s Kapelou Fleret za
cenu 32.000,- Kč. O spolufinancování koncertu byla požádána společnost Českomoravský
cement, která zatím vždy tyto kulturní akce podpořila.
V diskuzi bylo dohodnuto, že budou poptány i jiné kapely.
Usnesení č. 16.2. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje pořádání podzimního hudebního koncertu za maximální částku
35.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
8
(J Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
17. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:33 hod.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1
Prezenční listina (volná příloha)
Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích (volná příloha)
Příloha č. 3
Rozpočtové opatření č. 1/2016 (volná příloha)
Příloha č. 4
Vyhláška č. 1/2016 (volná příloha)
Příloha č. 5
Kupní smlouva č. 2/2016 (volná příloha)
Příloha č. 6
Smlouva o zřízení věcného břemene (volná příloha)
Příloha č. 7
Smlouva o zřízení věcného břemene (volná příloha)
Příloha č. 8
Smlouva o zřízení věcného břemene (volná příloha)
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 4. 2016
Starosta

Ověřovatelé

___________________
Mgr. Jan Grolich

__________________________
Mgr. Michal Jašek

__________________________
Ing. Radoslav Ulrich
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