Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 8. června 2016

č. 3/2016

Zápis
1.

Zahájení

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 3/2016 v 19:03 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 9 členů, zastupitelstvo je tak usnášení schopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele P. Maincla a Z. Severu.
Usnesení č. 1.1 - 3/2016
Zastupitelstvo volí za zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele P. Maincla a Z. Severu.
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Neveselý, J. Grolich st., M. Jašek, R.
Ulrich, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
2
(P. Maincl, Z. Severa)
2.

Schválení programu

Starosta přednesl ke schválení program, který byl uveden v pozvánce a navrhl, aby byly před
diskuzi doplněny body Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na terénní úpravy a Schválení
kupní smlouvy na koupi vodovodu a kupní smlouvy na koupi komunikace.
Usnesení č. 2.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2015
4. Schválení účetní závěrky za rok 2015
5. Schválení účetní závěrky MŠ Velatice za rok 2015
6. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2016
7. Schválení smluv na poskytnutí dotace od Jihomoravského kraje
8. Schválení kupních smluv na koupi pozemků pod silnicí v ulici Za školou
9. Schválení kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 595/62 a p.č. 595/90
10. Schválení kupní smlouvy na koupi pozemku 2242
11. Schválení kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2150/7 a p.č. 2150/8
12. Schválení občanských projektů
13. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
14. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na terénní úpravy
15. Schválení kupní smlouvy na koupi vodovodu a kupní smlouvy na koupi
komunikace
16. Diskuze
17. Závěr
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Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
3.

Schválení závěrečného účtu za rok 2015

Starosta předložil ke schválení závěrečný účet obce Velatice za rok 2015.
Celkové příjmy za rok 2015 byly ve výši 11.671.484,88 Kč a výdaje ve výši 9.160.848,75 Kč.
Hospodářský výsledek byl 2.510.636,13 Kč.
Zvýšené příjmy jsou zejména z důvodu prodeje pozemku vedle Klidové zóny, získáním daru od
Českomoravského cementu ve výši 500.000,- Kč, vyššími daňovými příjmy a dotacemi.
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno se závěrem bez výhrad.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce.
Usnesení č. 3.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Velatice za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
J. Grolich st. se dotázal, jestli je dar od Českomoravského cementu nějak účelově vázán na
konkrétní projekt?
Starosta odpověděl, že je vázán obecně na podporu mládeže a tělovýchovy Počítá se s tím,
že se finance použijí na rodinné centrum a knihovnu.
R. Žitný (veřejnost) se dotázal, jestli by nebylo dobré nějaké finance z toho daru použít na
nová okna na sokolovně?
Starosta uvedl, že i s uvedeným darem jsou finance obce napjaté a obec je nucena
prozatím některé projekty pozastavit. Do budoucna se s tím počítá.
4.

Schválení účetní závěrky za rok 2015

Starosta předložil ke schválení účetní závěrku obce Velatice za rok 2015.
Usnesení č. 4.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Velatice za rok 2015.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
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5.

Schválení účetní závěrky MŠ Velatice za rok 2015

Starosta předložil ke schválení účetní závěrku MŠ Velatice za rok 2015.
Celkové náklady i výnosy hlavní činnosti za rok 2015 byly ve výši 3.141687,10 Kč. Hospodářský
výsledek je tedy 0,- Kč, a to z toho důvodu, že se v loňském roce dokončovalo několik
projektů, na které byly čerpány uspořené finance za minulé roky – zejména pořízení nového
nábytku, oprava podlahy a budování okruhu před školkou.
Usnesení č. 5.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ Velatice za rok 2015 s výsledek hospodaření 0,- Kč.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
6.

Schválení rozpočtového opatření č. 2/2016

Starosta obce předložil ke schválení rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu musí na
straně příjmů zapracovat všechny dotace získané od Jihomoravského kraje a podle toho
upravit i příjmy. Dále jsou zapracovány výdaje na koncert kapely Fleret a příspěvek na jeho
pořádání od Českomoravského cementu.
Usnesení č. 6.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016. *
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválené rozpočtové opatření č. 2/2016 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
7.

Schválení smluv na poskytnutí dotace od Jihomoravského kraje

Starosta předložil ke schválení sadu smluv na poskytnutí dotací od Jihomoravského kraje.
Jedná se o smlouvy na dotované projekty:
Oprava pomníků a křížů – dotace 22.000,- Kč
Vybavení knihovny – dotace 50.000,- Kč
Veřejné osvětlení a dopravní značky – dotace 143.000,- Kč
Ke schválení byla připravena i smlouva na Pořízení projektové dokumentace na startovací
byty – dotace 20.000,- Kč, ale vzhledem k nákladům na celou projektovou dokumentaci,
které převyšují částku 200.000,- Kč, bude tato smlouva schvalována až po výsledcích
posledních dotačních žádostí, který by měly být rozhodnuté během června. Následně bude
zřejmé, jestli i na tento projekt bude mít obec v roce 2016 finance.
Dále předložil smlouvu o spolupráci s TJ Sokol na realizaci projektu pořízení unicurlingu také
z dotace Jihomoravského kraje. Obec by předfinancovala projekt v celé výši 80.000,- Kč a TJ
Sokol by po obdržení dotace obci od Jihomoravského kraje ve výši 56.000,- Kč tuto částku
vrátil.
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M. Neveselý uvedl, že dnes se nebude schvalovat smlouva na startovací byty, ale to ještě
neznamená, že se ta projektová dokumentace nebude dělat.
Starosta dodal, že dnes nebudeme smlouvu schvalovat, odložíme ji na další zastupitelstvo.
Lepší je podle něj případně smlouvu neschválit a přijít o 20.000,- Kč dotaci než projekt
realizovat nemít na něj zajištěné finance.
Usnesení č. 7.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve
výši 22.000,- Kč na realizaci projektu Obnova pomníku a tří křížů - Velatice.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Usnesení č. 7.2. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve
výši 50.000,- Kč na realizaci projektu Vybavení obecní knihovny Velatice.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
Usnesení č. 7.3. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve
výši 143.000,- Kč na realizaci projektu Bezpečnost na komunikacích - Velatice.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.
Usnesení č. 7.4. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s TJ Sokol Velatice, spolek na
spolufinancování projektu Unicurling do Velatic.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva o spolupráci tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.
8.

Schválení kupních smluv na koupi pozemků pod silnicí v ulici Za školou

Starosta předložil ke schválení sadu kupních smluv na koupi pozemků pod silnici v ulici Za
školou. S majiteli, kteří souhlasili s uzavřením smlouvy, byly připraveny ke schválení. Dohodnutá
cena je u všech pozemků je 50,- Kč za m2.
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M. Neveselý podotkl, že na kraji ulice Za školou směrem k ulici Lány je pozemek s cestičkou ve
svahu, který se používá jako zkratka, a ten je v docela špatném stavu. Bylo by dobré řešit a
případně odkoupit i ten.
Starosta uvedl, že vlastnictví pozemku prověří a případně bude zastupitelstvo řešit
následovně.
Usnesení č. 8.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 3/2016 na koupi pozemku p.č. 2232 (ostatní
plocha) o výměře 146 m2 za cenu 50,- Kč za m2 od paní B. Putnové.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená kupní smlouva č. 3/2016 tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.
Usnesení č. 8.2. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 4/2016 na koupi pozemku p.č. 2228 (ostatní
plocha) o výměře 71 m2 za cenu 50,- Kč za m2 od pana L.Wystrčila.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená kupní smlouva č. 4/2016 tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.
Usnesení č. 8.3. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 5/2016 na koupi pozemku p.č. 2230 (ostatní
plocha) o výměře 68 m2 za cenu 50,- Kč za m2 od pana Z. Severy.*
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, J. Grolich
st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
1
(Z. Severa)
* Schválená kupní smlouva č. 5/2016 tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.
Usnesení č. 8.4. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 6/2016 na koupi pozemku p.č. 2220 (ostatní
plocha) o výměře 51 m2 za cenu 50,- Kč za m2 od pana Martina Hlučky a Miloše Hlučky.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená kupní smlouva č. 6/2016 tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.
Usnesení č. 8.5. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 7/2016 na koupi pozemku p.č. 2221 (ostatní
plocha) o výměře 27 m2 za cenu 50,- Kč za m2 od pana Miloše Hlučky.*

5

Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená kupní smlouva č. 7/2016 tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.
Usnesení č. 8.6. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 10/2016 na koupi pozemku p.č. 2238
(ostatní plocha) o výměře 257 m2 za cenu 50,- Kč za m2 od spoluvlastníků J. Bajera, J. Riedla,
T. Bajera a I. Kalvodové.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená kupní smlouva č. 10/2016 tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.
9.

Schválení kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 595/62 a p.č. 595/90

Starosta předložil ke schválení kupní smlouvu na prodej pozemků zahrad v již oplocené
zahradě u domu č. p. 174. Touto kupní smlouvu by se měl narovnat dlouho trvající
nevypořádaný stav vlastnictví předmětných pozemků. Dohodnutá cena byla ve výši 100,- kč
za m2.
Usnesení č. 9.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 9/2016 na prodej pozemků p.č. 595/62
(zahrada) o výměře 44 m2 a p.č. 595/90 (zahrada) o výměře 32 m2 za cenu 100,- Kč za m2
panu M. Župkovi.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená kupní smlouva č. 9/2016 tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.
10. Schválení kupní smlouvy na koupi pozemku 2241
Starosta předložil ke schválení kupní smlouvu na pozemek p. č. 2241 (ostatní plocha) od p.
Župky. Jedná se také o pozemek pod komunikací v ulici Za Školou. Tento prodej byl řešen
samostatně, proto je jeho schválení zařazeno samostatně.
Usnesení č. 10.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 8/2016 na koupi pozemku p.č. 2241 (ostatní
plocha) o výměře 193 m2 za cenu 50,- Kč za m2 od pana M. Župky.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená kupní smlouva č. 8/2016 tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.
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11. Schválení kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2150/7 a p.č. 2150/8
Starosta předložil ke schválení kupní smlouvu na prodej pozemků zastavěné plochy a nádvoří
pod budovou stolárny. Jedná se o dva pozemky, každý o výměře 1m2. Touto kupní smlouvu
by se měl narovnat dlouho trvající nevypořádaný stav vlastnictví předmětných pozemků.
Dohodnutá cena byla ve výši 1.000,- Kč za m2.
Usnesení č. 11.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 11/2016 na prodej pozemků p.č. 2150/7
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2 a p.č. 2150/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 1 m2 za cenu 1.000,- Kč za m2 panu Z. Severovi.*
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, J. Grolich
st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
1
(Z. Severa)
* Schválená kupní smlouva č. 8/2016 tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.
12. Schválení občanských projektů
Starosta předložil k řešení žádosti o finanční podporu občanských projektů:
Žadatel
Projekt
Požadovaná částka
Finanční podpora
TJ Sokol
TJ Sokol
SDH Velatice
Klub důchodců
Severová - farníci
R. Ulrich

Roztleskávačky+florbal
Výročí 120 let
Malí hasiči
Boccia
Výmalba kapličky
Mobiliář u potoka

20.000,20.000,12.000,8.210,15.000,20.000,95.210,-

20.000,0,12.000,8.210,15.000,20.000,75.210,-

R. Ulrich uvedl vysvětlení ke své žádosti. Dlouho je špatná situace u potoka a u nástěnek, je
tam obtížné projít na náves, natož s kočárkem nebo kolem. Navrhuje postavit mobiliář před
nástěnky, kde bude pěkný výhled, jelikož se potok postupně zkulturňuje. Jedná se o lavičky a
dva květináče s odolnými stálezelenými rostlinami, informační cedule, které mohou a
nemusejí být pořízeny, to je námět k diskuzi. Současně by to byly stojany na kolo, zamezilo by
se stání aut přímo u nástěnek.
Starosta shrnul dohodnutý návrh na finanční podporu, podle kterého budou podpořeny
všechny projekty v plné výši s výjimkou oslav výročí 120 let TJ Sokol. Předpokladem je, že
peníze na tuto akci budou poskytnuty také, ale ne z občanských projektů.
Doplnil, že divadelní spolek původně měl v plánu podávat také žádost na letní kino, ale
nakonec od toho ustoupil. Starosta současně oznámil, že plánuje pořídit obecní projektor,
který nahradí stávající divadelní, který využívá obec i místní organizace. Projektor už funguje
špatně a není kompatibilní se všemi notebooky.
Usnesení č. 12.1. – 3/2016:
Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu následujících občanských projektů:
- Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč
- Přípravka malých hasičů ve výši 12.000,- Kč
- Boccia ve výši 8.210,- Kč
- Vymalování kapličky, oprava prasklin ve výši 15.000,- Kč
- Mobiliář Roketnice ve výši 20.000,- Kč
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Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, Z. Ulrich, T. Šenkyřík, J. Grolich
st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
1
(R. Ulrich)
13. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON distribuce
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s. na vedení přípojky NN na pozemcích p.č. 595/45, p.č. 595/46 a p.č. 2030/4 za
částku 800,- Kč podle již schválené smlouvy o smlouvě budoucí.
Usnesení č. 13.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
na vedení smyčky NN na pozemcích p.č. 595/45, p.č. 595/46 a p.č. 2030/4 za částku 800,Kč.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva o zřízení věcného břemene je přílohou č. 16 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
14. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na terénní úpravy
Starosta předložil ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí na realizaci terénních úprav
v lokalitě za pekárnou. Podle smlouvy bude dílo realizováno, jakmile nabude právní
předmětné stavební povolení. V současné době bylo v řízení na terénní úpravy i na
vodohospodářské stavby podáno odvolání. Z těchto důvodů již dlouho není možné uzavřít
smlouvu o dílo se spol. Terrabau, která byla schválena v minulém roce, ale je třeba tuto
situaci smluvně upravit.
Usnesení č. 14.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje zrušení usnesení č. 6.1. – 5/2015.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
Usnesení č. 14.2. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci díla Terénní úpravy
a zvýšení únosnosti podloží na pozemku p.č. 2151/1, k.ú. Velatice a Odsun povrchové
drenáže a zkapacitnění poldru v k.ú. Velatice se společností Terrabau, s.r.o.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva o smlouvě budoucí je přílohou č. 17 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
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15. Schválení kupní smlouvy na koupi vodovodu a kupní smlouvy na koupi komunikace
Starosta předložil ke schválení kupní smlouvy na vodovod a komunikaci v areálu bývalého
JZD za 1,- Kč od p. Hlučky. V Rámcové smlouvě z roku 2013 byla podmínka pro uzavření
těchto smluv schválení změny územního plánu nebo uplynutí lhůty 24 měsíců. Změna
schválená ještě není, ale lhůta už vypršela. Proto je potřeba tyto smlouvy schválit
zastupitelstvu a předložit k podpisu p. Hlučkovi.
Usnesení č. 15.1. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na vodovod za 1,- Kč od p. Hlučky, a to na
pozemcích p.č. 665, 2150/1, 1102, 648/2, 649/2, 1438 a 2151 vyjma části odbočného
vodovodu na p.č. 2151 a odbočky DN 80 na pozemky p.č. 1438, 1101, 1102 v souladu s odst.
6.4 a 9.2 Rámcové smlouvy ze dne 25. 9. 2013.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená kupní smlouva je přílohou č. 18 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 15.2. – 3/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na komunikaci za 1,- Kč od p. Hlučky, a to na
pozemcích p.č. 648/2, 649/2,, 665, 1102,, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2150/1 v souladu
s odst. 7.1 a 9.2 Rámcové smlouvy ze dne 25. 9. 2013.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená kupní smlouva přílohou č. 19 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.
16. Diskuse
Oprava zábradlí u mostů u potoka
Starosta předložil návrh na nové zábradlí u mostů přes potok od Martina Ulricha za částku
17.500,-.
R. Žitný (veřejnost) se dotázal, jestli by nebylo dobré most ze Zaosadí celkově opravit.
Starosta uvedl, že to technicky není jednoduchá záležitost. Při opravách komunikací v nové
zástavbě je v plánu využít materiál, který v obci bude na srovnání nájezdu na most.
Usnesení č. 16.1. – 2/2016
Zastupitelstvo schvaluje opravu zábradlí na mostech přes potok za celkovou částku 17.500,-.
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., M. Neveselý, P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
1
(R. Ulrich)
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Doprava během opravy mostu
J. Strejček (veřejnost) se dotázal na jak dlouho je plánovaná oprava mostu, jak dlouho budou
auta jezdit přes ulici Lány a případně jestli budou ještě nějaká další dopravní řešení, než zákaz
stání?
Starosta uvedl, že oprava by měla trvat do září. Pokud správně pochopil umístěné dopravní
značení, tak zákaz stání nebude na celé ulici. Hlavní vyznačený parkovací pruh zůstane volný
k parkování, ale ještě to chce ověřit.
Starosta dále informoval, že frézovaný asfalt z mostu se využije na opravu největších výtluků
na cestě kolem garáží, příp. na dalších cestách.
17. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00 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. 2/2016 (volná příloha)
Příloha č. 4
Smlouva o poskytnutí dotace (volná příloha)
Příloha č. 5
Smlouva o poskytnutí dotace (volná příloha)
Příloha č. 6
Smlouva o poskytnutí dotace (volná příloha)
Příloha č. 7
Smlouva o spolupráci (volná příloha)
Příloha č. 8
Kupní smlouva č. 4/2016 (volná příloha)
Příloha č. 9
Kupní smlouva č. 5/2016 (volná příloha)
Příloha č. 10
Kupní smlouva č. 6/2016 (volná příloha)
Příloha č. 11
Kupní smlouva č. 7/2016 (volná příloha)
Příloha č. 12
Kupní smlouva č. 10/2016 (volná příloha)
Příloha č. 13
Kupní smlouva č. 9/2016 (volná příloha)
Příloha č. 14
Kupní smlouva č. 8/2016 (volná příloha)
Příloha č. 15
Kupní smlouva č. 11/2016 (volná příloha)
Příloha č. 16
Smlouva o zřízení věcného břemene (volná příloha)
Příloha č. 17
Smlouva o smlouvě budoucí (volná příloha)
Příloha č. 18
Kupní smlouva - vodovod (volná příloha)
Příloha č. 19
Kupní smlouva - komunikace (volná příloha)
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 6. 2016
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

Ověřovatelé

__________________
Petr Maincl
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__________________
Zdeněk Severa

