Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 31. května 2017

č. 2/2017

Zápis
1. Zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 2/2017 v 19:08 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, omluvil se M. Neveselý. Zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele P. Drozda a M. Jaška.
Usnesení č. 1.1 - 2/2017
Zastupitelstvo volí za zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele P. Drozda a M. Jaška.
Hlasování:
- pro
8 (J. Grolich ml., P. Maincl, Z. Severa, J. Grolich st.,
T. Šenkyřík, M. Jašek, P. Drozd, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
2. Schválení programu
Starosta přednesl ke schválení program, který byl uveden v pozvánce a navrhl, aby bod 9.
„Nabídka odkupu pozemků“ byl vypuštěn, protože předmětné pozemky již byly prodány a
bod byl nahrazen novým „Schválení smluv o poskytnutí dotací z Jihomoravského kraje“.
Usnesení č. 2.1. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení účetní závěrky obce Velatice za rok 2016
4. Schválení závěrečného účtu obce Velatice za rok 2016
5. Rozpočtová opatření
6. Občanské projekty
7. Pronájem prostor bývalého OÚ
8. Vytvoření spádového obvodu ZŠ Mokrá
9. Schválení smluv o poskytnutí dotací z Jihomoravského kraje
10. Věcná břemena
11. Řešení umístění vysílačů na sokolovnu
12. Diskuze
13. Závěr
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Hlasování:
- pro
-

-

proti
zdrželi se

8
(J. Grolich ml., P. Maincl, Z. Severa, J. Grolich st.,
T. Šenkyřík, P. Drozd, M. Jašek, R. Ulrich)
0
0

3. Schválení účetní závěrky obce Velatice za rok 2016
Starosta předložil ke schválení účetní závěrku za rok 2016 s výsledek hospodaření za rok 2016
s výsledkem hospodaření 1.985.936,- Kč
Na konci roku bylo na účtech celkem cca 2,3 milionů Kč.
Usnesení č. 3.1. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Velatice za rok 2016.
Hlasování:
- pro
-

-

proti
zdrželi se

8

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

0
0

4. Schválení závěrečného účtu obce Velatice za rok 2016
Starosta předložil ke schválení závěrečný účet obce Velatice za rok 2016. Celkové
rozpočtové příjmy byly ve výši 14.746.559,38 a rozpočtové výdaje ve výši 23.934.150,42. Rozdíl
ve výši 9.187.591,04 byl pokryt z úspor z minulých let. Tento velký rozdíl je z důvodu realizace
finančně náročných projektů jako rekonstrukce obecního úřadu a dokončení komunikací, na
které byly prostředky šetřeny v minulých letech.
Audit našel při kontrole jednu formální chybu – zveřejnění dodatků ke smlouvě o dílo se
společností VAŠSTAV s.r.o. po termínu 15 dní od uzavření, proto musí být závěrečný účet
schválen s výhradou této chyby.
Z. Severa se dotázal, jestli je za uvedenou chybu nějaká pokuta.
Starosta uvedl, že se nejedná o závažnou chybu a není za ni žádná pokuta.
Usnesení č. 4.1. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Velatice za rok 2016 s výhradou, že obec jako
zadavatel neuveřejnila na profilu zadavatele dodatky ke smlouvě uzavřené na veřejnou
zakázku do 15 dnů od jejich uzavření a přijímá toto opatření k nápravě: smlouvy uzavřené na
veřejnou zakázku a dodatky k nim budou uveřejňovány na profilu zadavatele do 15 dnů od
jejich uzavření.
Hlasování:
- pro

8

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

proti
0
- zdrželi se
0
*Závěrečný účet za rok 2016 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
-

2

5. Rozpočtová opatření
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se do rozpočtu
zapracovává na straně příjmů i výdajů částka na vybavení a provoz nedělní kavárny ve výši
100.000,- Kč.
Usnesení č. 5.1. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro

8

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

T.

Šenkyřík,

- proti
0
- zdrželi se
0
*Rozpočtové opatření č. 2/2017 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2017, kterým se do rozpočtu
zapracovávají na straně výdajů náklady na budování přejezdů do obytných zón, oprava
propadlé dešťové kanalizace, zvýšené výdaje na knihovnu, zvýšené výdaje na zpravodaj,
náklady na opravu starého OÚ, náklady na přeložku telefonu u nového OÚ z důvodu
budování sjezdu na parkoviště a náklady na technického pracovníka. Dále jsou
v rozpočtovém opatření přerozděleny finance na občanské projekty. Na straně příjmů jsou
náklady na technického pracovníka pokryty dotací úřadu práce a ostatní výdaje jsou kryty
financováním z minulých let.
Usnesení č. 5.2. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro

8

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

T.

Šenkyřík,

- proti
0
- zdrželi se
0
*Rozpočtové opatření č. 3/2017 je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
6. Občanské projekty
Starosta informoval o podaných žádostech na občanské projekty a uvedl jejich přehled:

Číslo Žadatel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Niezgodová, Bajer
Martin Koudelka
Stárci
Trtílek
DŽO
SDH Velatice
SDH Velatice
TJ Sokol Velatice
Marcela Ulrichová
Klub důchodců
Celkem

Projekt
Vybavení RC a obnova
pískoviště
Vermi kompostárna
Kroje - kordule a džbánky
Úprava cesty
Podzimní kino
Dětské uniformy
Oprava výčepu
Děti a mládež
Výtvarné dílny
Kuželky, kapela
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Celkové
náklady
10 000 Kč
77 000 Kč
12 000 Kč
15 000 Kč
6 350 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
19 600 Kč
21 000 Kč
200 950 Kč

Požadovaná
dotace
10 000 Kč
19 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
6 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
19 600 Kč
21 000 Kč
140 600 Kč

Bylo dohodnuto, že nebudou podpořeny projekty Vermikompostárny z důvodu nevhodného
umístění kompostárny a navrhovateli bude znovu nabídnuta možnost umístění kompostárny
na obecním pozemku v areálu bývalého JZD. Dále nebude podpořen projekt na úpravu
cesty, protože se jedná v podstatě o soukromý projekt sloužící majitelům max. 3 pozemků.
U žádosti klubu důchodců nebude vyhověno v části pořízení nových gumových kuželek,
protože už jednu sadu kuželek, i když negumových, vlastní.
Ostatní projekty budou podpořeny v plné výši nebo upravené výši – snížen bude projekt pro
rodinné centrum, protože tento projekt již byl letos podpořen částkou 5.000,- Kč a písek do
pískoviště byl dodán obcí. Bude ponížen i projekt na výtvarné dílny, protože dílen se bude
realizovat méně, než je v projektu uvedeno.
R. Ulrich uvedl, že manželka upravila svoji žádost tak, že udělá 4 akce do roka s nižšími
náklady. Na realizaci projektu tedy bude stačit 6.000,- Kč.
Usnesení č. 6.1. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu občanských projektů následovně:

Číslo Žadatel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Niezgodová, Bajer
Martin Koudelka
Stárci
Trtílek
DŽO
SDH Velatice
SDH Velatice
TJ Sokol Velatice
Marcela Ulrichová
Klub důchodců
Celkem

Hlasování:
- pro
-

Projekt
Vybavení RC a obnova
pískoviště
Vermi kompostárna
Kroje - kordule a džbánky
Úprava cesty
Podzimní kino
Dětské uniformy
Oprava výčepu
Děti a mládež
Výtvarné dílny
Kuželky, kapela

proti
zdrželi se 0

8

Schválená podpora

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

5 000 Kč
0 Kč
10 000 Kč
0 Kč
6 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
6 000 Kč
4 000 Kč
71 000 Kč

T.

Šenkyřík,

0

7. Pronájem prostor bývalého OÚ
Starosta informoval, že ke každé části nebytového prostoru budovy č.p. 35, bývalého
obecního úřadu, který byl předmětem záměru k pronájmu, byla podána jedna nabídka.
Prostor A – bývalá kancelář a společné části – nabídka od Karolíny Lungové za účelem
provozu kadeřnictví a kosmetiky, měsíční nájemné ve výši 3.500,- Kč
Prostor B – bývalá přední část knihovny a společné části – nabídka od Petry Remešové za
účelem provozu účetní kanceláře, měsíční nájemné ve výši 3.900,- Kč
Prostor C - bývalá zadní část knihovny a společné části – nabídka od Divadelního spolku DŽO
za účelem provozu skladu divadelní techniky, roční nájemné ve výši 1,- Kč
Všechny nabídky splňují požadavky uvedené v záměru.
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Nájemní smlouvy budou koncipovány tak, že budou uzavřeny na 1 rok s automatickým
prodloužením o další rok, pokud jedna ze stran nepodá výpověď. Obec bude mít možnost
smlouvu vypovědět s 1 měsíční výpovědní lhůtou v případě neplacení nájemného.
T. Volek (veřejnost) se dotázal, jestli budou náklady na energie odpovídat skutečné spotřebě
energií a budou vždy přesně vyúčtovány.
Starosta uvedl, že v budově není podružné měření na jednotlivé energie, takže jsou energie
hrazené stanoveným paušálem, který skutečné náklady na energie pokryje.
Usnesení č. 7.1. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemních smluv na nebytové prostory budovy č.p. 35 s:
- Karolínou Lungovou na plochu A o výměře 22 m2 za měsíční nájemné 3.500,- Kč;
- Petrou Remešovou na plochu B o výměře 26 m2 za měsíční nájemné 3.900,- Kč;
- Divadelním spolkem DŽO o.s. na plochu C o výměře 7m2 s ročním nájemným 1,- Kč.
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
8. Vytvoření spádového obvodu ZŠ Mokrá
Starosta předložil ke schválení Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy Základní škola Mokrá a Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školský
obvod základní školy zřízené obcí Mokrá-Horákov.
Těmito kroky se zřídí školský obvod ZŠ Mokrá i pro obce Velatice a Hostěnice a žáci z těchto
obcí budou moct být bodově upřednostněni při zápisu do ZŠ. Obec Velatice bude obci
Mokrá-Horákov hradit výdaje školských zařízení sloužících ZŠ Mokrá ve výši 1.000,- na žáka na
rok.
R. Katolický (veřejnost) se dotázal, že když se škole dříve dával jednorázový příspěvek, bude
to teď pro obec levnější?
Starosta odpověděl, že příspěvek se dával do roku 2014, pak se změnil systém rozdělení daní
a od té doby obec na základní školu nepřispívá. Přispívala na konkrétní projekty jako
například interaktivní tabule. Obec by ale měla při stanovení školského obvodu přispět na
provoz školských zařízení (kuchyně, jídelna, družina). Po diskuzích jsme se dohodli, že budeme
přispívat částkou 1.000,- na žáka a na další projekty už přispívat nebudeme.
R. Katolický (veřejnost) se dotázal, zda kdyby přišel někdo například ze ZŠ Pozořice, že jejich
žáci jsou z Velatic a chtěl nějaké peníze, bude to naše obec nějak řešit?
Starosta uvedl, že ať chodí žáci do kterékoliv školy, nemá obec od roku 2014 povinnost na
žáky přispívat. Obci Mokrá-Horákov budeme platit za to, že je to naše spádová škola, kde
budou děti z Velatic bodově upřednostňovány při zápisu před dětmi z obcí mimo školský
obvod.
Usnesení č. 8.1. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy Základní škola Mokrá s Obcí Mokrá - Horákov a Obcí Hostěnice.*
Hlasování:
- pro
6
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, T. Šenkyřík, Z. Severa, J.
Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
2
(R. Ulrich P. Drozd)
*Schválená smlouva je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
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Usnesení č. 8.2. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod
základní školy zřízené obcí Mokrá-Horákov.*
Hlasování:
- pro
6
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, T. Šenkyřík, Z. Severa, J.
Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
2
(R. Ulrich, P. Drozd)
*Schválená vyhláška č. 1/2017 je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
9. Schválení smluv o poskytnutí dotací z Jihomoravského kraje
Starosta informoval, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo žádosti obce o dotace,
a proto předkládá ke schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Z. Severa se dotázal, kam se bude kříž přemisťovat?
Po diskuzi o vhodném umístění bylo dohodnuto, že nejlepším místem bude křižovatka polních
cest po cestě na Vinohrady.
Usnesení č. 9.1. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve
výši 22.000,- Kč na realizaci projektu Rekonstrukce kříže v polích.
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.
Usnesení č. 9.2. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve
výši 38.000,- Kč na realizaci projektu Vybavení rodinného centra - Velatice.
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.
10. Věcná břemena
Starosta předložil ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch E.ON Distribuce, a.s.
Smlouva se týká zřízení přípojky NN – „Velatice, p.č. 2025/4, příp. NN, Duroň“, která vede přes
obecní pozemky p.č. 595/45 a 595/44.
Usnesení č. 10.1. – 2/2017
6

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s. na umístění stavby „Velatice, p.č. 2025/4, příp. NN, Duroň“ na
pozemku parc. č. 595/45 a 595/44 za částku 1.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
Starosta předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch GasNet, s.r.o.
Smlouva se týká zřízení věcného břemen pro vedení přípojky plynovodu za účelem jejího
prodeje spol. GasNet. Jedná se o přípojku NTL pro novostavbu rodinného domu manželů
Nekvapilových na p.č. 343/1 v k.ú. Velatice, která vede přes obecní pozemky p.č. 343/2 a
296/1.
Usnesení č. 10.2. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet,
s.r.o. a manželi Nekvapilovými na umístění přípojky NTL pro novostavbu rodinného domu na
p.č. 343/1 na pozemku p.č. 343/2 a 296/1 za částku 1.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
11. Řešení umístění vysílačů na sokolovnu
Starosta předložil žádost společnosti CETIN na umístění vysílačů na střechu sokolovny, budovy
č.p. 21. Tyto vysílače nahradí odstraněné zařízení na stožáru a zlepší signál v obci pro
operátory T-Mobile a O2.
V rámci jednání bylo zjištěno, že na stožáru, který vlastní České radiokomunikace, už není
umístěno žádné zařízení. Majitelé pozemku tedy podali podnět k odstranění stožáru.
V případě předběžného schválení bude ze strany CETIN navrženo podrobné technické řešení
a budou dohodnuty podmínky provozu, včetně nájemného. Konkrétní podmínky budou
projednány v zastupitelstvu.
Usnesení č. 11.1. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje umístění vysílačů na střechu sokolovny, budovy č. p. 21 s tím, že finální
podmínky pro dokončení projektu a projednání budou schváleny v zastupitelstvu.
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
12. Diskuse
Cyklostezky
Starosta informoval, že se připravuje výběrové řízení na projektanta cyklostezky Kovalovice –
Podolí. V rámci tohoto projektu by měla být vybudována 3m široká cyklostezka na polní
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cestě na Tvarožnou a také kolem potoka pod Slepencovou strání až k mostu u hřiště. Tato
cyklostezka by se měla budovat v rámci společného dotačního projektu. Dotace by měla
být poskytnuta ve výši 90%. Podíly na jednotlivé obce jsou ještě předmětem dohod mezi
obcemi. Na obec Velatice by měl podíl celkových nákladů vycházet ve výši cca 3 – 4
miliony.
Předfinancování realizace této cyklostezky by bylo provedeno tak, že na realizaci pořídí DSO
Šlapanicko úvěr, ze kterého se realizace provede. Na základě smlouvy s DSO Šlapanicko by
obec platila pravidelnou částku jako příspěvek na realizaci až do výše podílu obce na
nákladech bez dotace, tj. 10% z celkového podílu na obec Velatice.
Další část cyklostezky je v jednání s obcí Mokrá-Horákov kolem potoka směrem k Tasy a
potom kolem lesa do Mokré. Na tuto cyklostezku je také možné žádat dotaci ve výši 90% přes
MAS Slavkovské bojiště, kdy žadatelem by musela být obec Velatice. Celá cyklostezka je na
katastru obce Mokrá-Horákov, ale je nutné počítat se spoluúčastí. Podíly na obce ještě
nejsou dořešené. Celkové náklady budou cca 5 milionů.
Pro účely dotace je třeba pořídit projektovou dokumentaci a stavební povolení. Podíl na
projektové dokumentaci na cyklostezku Tvarožná je ve výši cca 150.000,- Kč. Tuto částku je
potřeba předfinancovat ještě v letošním roce.
Částka na cyklostezku Mokrá ještě není přesně známa, ale bude se jednat pravděpodobně o
částku cca 400.000,- Kč.
Starosta navrhuje, aby bylo schváleno spolufinancování PD cyklostezky Tvarožná a bylo
zahájeno jednání o konkrétních podmínkách realizace cyklostezky Mokrá.
R. Ulrich konstatoval, že jeden kilometr cyklostezky vychází na 5 milionů, což je velká částka.
Starosta uvedl, že záleží na šířce cyklostezky, ale kilometr vychází cca na 4,5 milionů, což je
pouze odhadovaná částka pro předběžné výpočty.
J. Grolich st. konstatoval, že pokud by byla dotace schválená a mohly být vybudovány
cyklostezky s náklady 350.000,- od obce, bylo by to skvělé.
P. Maincl se dotázal, je zapojení do projektů musíme hned schvalovat.
Starosta odpověděl, že zatím stačí pro další jednání potvrdit, že obec je ochotná uhradit
částku cca 150.000,- Kč na pořízení projektu a stavebního povolení. Trasy a povrchy
cyklostezek se budou ještě dále upřesňovat, z toho vyjdou konkrétnější náklady. Budou také
ještě probíhat jednání o způsobu financování. U cyklostezky na Mokrou jde o potvrzení, jestli
zahájíme jednání s obcí Mokrá-Horákov o pořízení projektu, stavebního povolení a jak si
rozdělíme financování. Projekty by se ale měly co nejdříve začít připravovat, pokud chceme
být připravení na dotační možnosti.
Z. Severa se dotázal, jestli by se cyklostezka na Mokrou a na Tvarožnou realizovaly zároveň?
Starosta odpověděl, že záleží to na rychlosti projektů. Také se musíme domluvit s Mokrou na
tom, jak by probíhalo financování.
Usnesení č. 12.1. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje spolufinancování pořízení projektové dokumentace pro cyklostezku
Podolí – Kovalovice ve výši cca 150.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, T. Šenkyřík, Z. Severa, J.
Grolich st., P. Drozd)
- proti
1
(R. Ulrich)
- zdrželi se
0
Usnesení č. 12.2. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje zapojení do projektu na budování cyklostezky Velatice - Mokrá.
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, T. Šenkyřík, Z. Severa, J.
Grolich st., P. Drozd, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
8

Podzimní koncert
Starosta informoval, že je zamluvený koncert p. Mišíka & ETC na termín 2. 9. 2017 za částku
52.000,- Kč včetně ozvučení a osvětlení. Bylo také požádáno o dar u spol. Českomoravský
cement.
Usnesení č. 12.2. – 2/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv na zajištění koncertu p. Mišíka & ETC na termín 2. 9.
2017 za částku cca 52.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd)
- proti
0
- zdrželi se
0
Parkování u školky
Starosta navrhl, aby se na pozemku před školkou zřídila zpevněná plocha pro možnosti
odstavení aut při příjezdu a odjezdu ze školky, na čemž se členové zastupitelstva neformálně
shodli. Budou zajištěny cenové nabídky.
Budova pro obecní byty
Starosta představil pracovní návrh studie na bytový dům v lokalitě za bývalou váhou.
J. Grolich st. navrhl, aby budova byla jednopodlažní a byla posunuta výše. Z lokality byl
odstraněn návrh na sběrný dvůr, který by se umístil na druhou stranu silnice.
Z. Severa upozornil na výškové převýšení v této lokalitě, které se musí při zpracování studie
zohlednit. Uvedl, že když by byla budova jednopodlažní, bylo by pak výškové převýšení
alespoň 2 m.
Bylo dohodnuto, že prostor bude výškově zaměřen a studie dokončena se zohledněním
výškového převýšení. Budovy bude posunuta výše, parkoviště pod budovou a sběrný dvůr
v této lokalitě nebude. Bylo odsouhlaseno, že se budova zůstane dvoupodlažní.
13. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:17 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
Závěrečný účet za rok 2016 (volná příloha)
Příloha č. 4
Rozpočtové opatření č. 2/2017 (volná příloha)
Příloha č. 5
Rozpočtové opatření č. 3/2017 (volná příloha)
Příloha č. 6
Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní
škola Mokrá (volná příloha)
Příloha č. 7
Vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené
obcí Mokrá-Horákov (volná příloha)
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 6. 2017
Starosta

Ověřovatelé

__________________
Mgr. Jan Grolich

__________________
P. Drozd
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__________________
M. Jašek
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