Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 14. prosince 2017

č. 5/2017

Zápis
1. Zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 5/2017 v 18:08 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 7 členů, omluvil se Pavel Drozd a Jan Grolich st.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele P. Maincla a Z. Severu.
Usnesení č. 1.1 - 5/2017
Zastupitelstvo volí za zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele P. Maincla a Z. Severu.
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
2. Schválení programu
Starosta přednesl ke schválení program, který byl uveden v pozvánce a navrhl, aby byl
doplněn bod Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a dále, aby v bodě 8
a 9 bylo upraveno číslování vyhlášek.
Usnesení č. 2.1. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Dotace pro Římskokatolickou farnost Tvarožná
4. Plnění rozpočtu MŠ Velatice
5. Odměny zastupitelů
6. Rozpočet Obce Velatice na rok 2018
7. Rozpočtové výhledy Obce Velatice na roky 2019 a 2020
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Velatice
9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
10. Záměr převodu části pozemku p.č. 70/1 z majetku Jihomoravského kraje
11. Rozpočtové opatření
12. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
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13. Diskuze
14. Závěr
Hlasování:
- pro
7
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0

(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.

3. Dotace pro Římskokatolickou farnost Tvarožná
Starosta předložil žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Tvarožná ve výši 20.000,- Kč na
realizaci projektu Restaurátorská oprava interiéru kostela svatého Mikuláše ve Tvarožné.
Celkové náklady projektu budou přes 150.000,- Kč, která budou hrazeny z vlastních zdrojů a
příspěvků ostatních obcí.
Usnesení č. 3.1. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti Tvarožná ve výši 20.000,- Kč na
realizaci projektu Restaurátorská oprava interiéru kostela svatého Mikuláše ve Tvarožné.
Hlasování:
- pro
7
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0

(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.

4. Plnění rozpočtu MŠ Velatice
Starosta předložil ke schválení plnění rozpočtu MŠ Velatice za rok 2017 s výhledem do konce
roku a dále návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2019 a 2020.
Plnění rozpočtu předpokládá do konce roku vyčerpání přidělené částky 450.000,- Kč. Návrh
rozpočtu i výhledy předkládají příspěvek zvýšený o 110.000,- Kč, tj. 560.000,- Kč, na pokrytí
úvazku učitelky, kterou se musí zajistit povinné překrývání dvou učitelek v každé třídě. S touto
částkou je počítáno v návrhu rozpočtu obce na rok 2018, ve výhledech na roky 2019 a 2020
je uvedena částka 500.000,- Kč.
M. Jašek se dotázal, jestli je v rozpočtu položka, kde by bylo vidět, kolik přispívají rodiče?
Některé akce by se daly hradit z této položky.
Starosta odpověděl, že poplatky na kulturu jsou zahrnuty ve školném, aby si příspěvky mohli
rodiče odepsat z daní. Předškoláci školné neplatí, takže za ně náklady na kulturní akce
fakticky hradí obec. Rozpočtově tato operace není vidět, protože kultura je rozpočtově
hrazená ze školného. Naopak dokrývání úvazků je rozpočtově hrazena plně z příspěvku
obce, ale fakticky na něj přispívají i rodiče ve školném. Toto řešení je jen z důvodu
jednoduššího rozpočtování.
Usnesení č. 4.1. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje plnění rozpočtu MŠ Velatice za rok 2017 a schvaluje návrh rozpočtu
MŠ Velatice na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu MŠ Velatice na roky 2019 a 2020.*
Hlasování:
- pro
7
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0

(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.
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*Návrh rozpočtu a střednědobé výhledy rozpočtu MŠ Velatice jsou přílohou č. 3 tohoto
zápisu.
5. Odměny zastupitelů
Starosta informoval, že od 1. 1. 2018 bude platiti nové nařízení o odměňování zastupitelů.
Stávající usnesení o odměnách odkazuje na nařízení, které již nebude platit. Z toho důvodu je
třeba přijmout nové usnesení. Nové nařízení umožňuje vyšší odměny. Odměny, které jsou
dány uvolněným zastupitelům fixně, byly navýšeny také.
Navržená výše odměn je následující:
Funkce
Zastupitel + předseda výboru/ komise
Zastupitel + člen výboru/ komise
Zastupitel
Místostarosta
Člen komise, nezastupitel

Odměna
2 500 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
750 Kč

Usnesení č. 5.1. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje odměny zastupitelů a členy orgánů obce od 1. 1. 2018 následovně:
Zastupitel + předseda výboru/ komise
2 500 Kč
Zastupitel + člen výboru/ komise
2 000 Kč
Zastupitel
1 000 Kč
Místostarosta
5 000 Kč
Člen komise, nezastupitel
750 Kč
Hlasování:
- pro
7
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0

(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.

6. Rozpočet Obce Velatice na rok 2018
Starosta předložil ke schválení rozpočet obce na rok 2018. Představil základní položky a
plánované projekty pro rok 2018.
Oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu navrhuje následující změny:
- Zapracování schválené dotace Římskokatolické farnosti Tvarožná ve výši 20.000,- Kč
na paragraf 3399 ostatní záležitosti kultury a církví (SPOZ). Celková výše paragrafu
tedy bude 110.000,- Kč.
- Zapracování nového paragrafu 6118 volba Prezidenta ČR ve výši 25.000,- Kč.
- Upřesnění paragrafu 6402 vratky dotací na výslednou částku 6.100,- Kč.
Celkové výdaje rozpočtu pak budou 8.098.100,- Kč, což stále představuje přebytkový
rozpočet.
Usnesení č. 6.1. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Velatice na rok 2018 v předloženém znění*.
Hlasování:
- pro
7
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0

(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.

3

*Rozpočet obce Velatice na rok 2018 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
7. Rozpočtové výhledy Obce Velatice na roky 2019 a 2020
Starosta předložil ke schválení střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2019 a 2020.
Oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu navrhuje v obou výhledech navýšit výdaje na MŠ
Velatice dle schválených střednědobých výhledů MŠ Velatice, a to na výši 560.000,- Kč.
Celkové saldo příjmů a výdajů v obou výhledech pak představuje přebytkový rozpočet.
Místostarosta se dotázal, proč se příspěvky na splátku kanalizace od roku 2021 mění.
Starosta odpověděl, že před pár lety se upravila kalkulace splátek, protože byla finanční krize
a bylo vhodné, aby obce pár let platily méně. Díky dobrému kurzu eura se taky mohly pro
naši obec snížit splátky na několik o 50.000,- Kč ročně, ale posledních 5 let splácení se zase
musely navýšit, aby se do roku 2025 splátka stihla splatit. Tato prognóza vyšla dobře, protože
obce díky vyšším příjmům už teď se splácením problém nemají.
Usnesení č. 7.1. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu obce Velatice na roky 2019 a 2020
v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Střednědobý výhled rozpočtu obce Velatice na roky 2019 a 2020 je přílohou č. 5 tohoto
zápisu.
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Velatice
Starosta předložil ke schválení návrh vyhlášky upravující systém shromažďování, sběru a
odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška zapracovává nové úpravy systému
shromažďování tříděného odpadu a komunálního odpadu v obci. Dále zapracovává systém
umožňující úlevy na poplatku za odpady.
Systém je stanoven tak, že lidé s množstvím svezeného komunálního odpadu pod 80 l
měsíčně dostanou 5 bodů, lidé s množstvím svezeného komunálního odpadu pod 81 - 160 l
měsíčně dostanou 3 body a lidé s větším množstvím svezeného komunálního odpadu
nedostanou žádný bod. Lidé nezapojení do systému – tzn. bez svezené popelnice nebo bez
svezeného pytle s plasty nemají nárok na slevové body.
Starosta dále informoval, že dnes schvalované vyhlášky byly předloženy k předběžné kontrole
dozorovému pracovišti Ministerstvu vnitra. K dnešnímu dni nebylo obdrženo žádné stanovisko.
R. Ulrich se dotázal, jestli se občanům bude dávat tabulka, kterou má zpracována obec
nebo jak se dozvědí o svozech, aby si mohli údaje zkontrolovat.
Starosta vedl, že v účtu na mojeodpadky.cz mají občané možnost zkontrolovat si údaje.
Nikde nemohou být zveřejněny kompletní údaje za celou obec, řešení nesrovnalostí bude na
dotaz na OÚ.
R. Ulrich ještě dodal, že pokud domácnost nyní třídí, ale dává plast do kontejnerů, bude jim
v příštím roce stačit vyvézt pouze jeden pytel s plasty a dosáhnou na slevu také.
Starosta odpověděl, že nyní se nastavil nejjednodušší systém, který nezohledňuje množství
svezeného plastu v pytlech, ale v příštím roce po zkušenost se systémem za celých 12 měsíců
se pravděpodobně systém upraví a zohlední i množství svezeného plastu. Pak se jednorázové
vyvezení plastu nijak neprojeví.
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Usnesení č. 8.1. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Velatice*.
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta předložil ke schválení návrh vyhlášky upravující poplatek za odpady. Ve vyhlášce
bylo nutné dle novely zákona upravit povinnost pro ty, kdo chtějí slevu na poplatku
každoročně o tuto slevu požádat. V případě slev za děti, důchodce a osoby s nezjištěným
místem trvalého pobytu byla tato povinnost vypuštěna, protože jsou to skutečnosti úřadu
známé.
Dále je zapracována hodnota slevového bodu na 10,- Kč navazující na systém ulev
stanovený v předchozí vyhlášce.
Usnesení č. 9.1. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů*.
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
10. Záměr převodu části pozemku p.č. 70/1 z majetku Jihomoravského kraje
Starosta informoval, že pro žádost o převod pozemku pod chodníkem před obcí z majetku
Jihomoravského kraje do majetku obce je třeba v zastupitelstvu schválit záměr na převod
tohoto pozemku. Pro převod byl vypracován geometrický plán, podle kterého byl vymezen
pozemek p.č. 70/6 o výměře 92 m2 (ostatní plocha).
Až po podání žádosti bude sděleno, jestli se bude jednat o úplatný převod nebo bezúplatný
a následná smlouva se bude schvalovat v zastupitelstvu.
Usnesení č. 10.1. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje záměr na převod pozemku p.č. 70/6 o výměře 92 m2 (ostatní plocha)
z majetku Jihomoravského kraje do majetku obce.
Hlasování:
- pro
7
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0

(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.
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11. Rozpočtové opatření
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2017, kterým se do rozpočtu
zapracovávají na straně příjmů dotace na volby a příspěvek na opravu komunikací od
jednotlivých občanů. Na straně výdajů pak výdaje na volby a na odstavnou plochu u MŠ.
Usnesení č. 11.1. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 v předloženém znění*.
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Rozpočtové opatření č. 6/2017 je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2017, kterým se do rozpočtu
zapracovávají operace, které musely proběhnout v měsíci listopadu. Jedná se o zaúčtování
příspěvku pro Mikroregion na konkrétní položku, zapracování vyššího příspěvku na ZŠ Mokrá –
60.000,- Kč namísto rozpočtovaných 50.000,- Kč a navýšení výdajů na svoz odpadů ze
sběrného dvora o 50.000,- Kč. Na straně příjmů je vše pokryto ve výši 300.000,- Kč ze
zvýšených příjmů z daně z příjmů FO a částka 240.000,- Kč byla zapracována do příjmů
namísto čerpání rezerv z minulých let.
Usnesení č. 11.2. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 v předloženém znění*.
Hlasování:
- pro
7
((J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Rozpočtové opatření č. 7/2017 je přílohou č. 9 tohoto zápisu.
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2017, kterým se do rozpočtu
zapracovávají zvýšené výdaje do konce roku. Jedinými výdaji, které je potřeba navýšit je
paragraf na nákup pozemků, protože se vypořádalo více pozemků a vedle nákupu pozemků
se pořizovalo několik geometrických plánů. Proto je potřeba navýšení o 134.000,- Kč.
Na straně příjmů je vše pokryto ve výši 300.000,- Kč ze zvýšených příjmů z DPH a částka
176.000,- Kč byla zapracována do příjmů namísto čerpání rezerv z minulých let. Znamená to
tedy, že se z rezerv v letošním roce nemuselo čerpat.
Usnesení č. 11.3. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 v předloženém znění*.
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Rozpočtové opatření č. 8/2017 je přílohou č. 10 tohoto zápisu.
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12. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Starosta předložil ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
vedení NN k od budoucího nového vrtu k čerpací stanici. Vedení NN půjde z velké části po
pozemku p.č. 682/1, který je ve vlastnictví státu. Pro budoucí stavební povolení a nyní pro
doložení k žádosti o dotaci potřebuje obec souhlas od státu k realizaci projektu. Byla
dohodnuta forma uzavření této smlouvy. Poplatek za věcné břemeno po realizaci stavby
bude 6.000,- Kč.
Usnesení č. 12.1. – 5/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 682/1.*
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý, P.
Maincl, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Text schválené smlouvy je přílohou č. 11 tohoto zápisu.
13. Diskuse
Územní studie
Starosta informoval, že na MěÚ Šlapanice zbývá doložit poslední úpravu územní studie,
protože došlo ke změně označení odboru úřadu. Po této změně MěÚ Šlapanice zapíše
územní studii do územně plánovacích dokumentů a bude platit tato nová územní studie.
Vodohospodářské úpravy v areálu JZD
Starosta informoval, že si Jihomoravský kraj vyžádal stanovisko České geologické služby
týkající se stavby v JZD. Za účelem stanoviska bude probíhat do května měření průtoku vody
v místě vyústění drenáží za bývalou pekárnou. Stanovisko posoudí, jestli provedená i
plánovaná část stavby ovlivní odtokové poměry v území. Tímto se rozhodování posouvá min.
o další půl rok.
Průjezd pod dálničním mostem
Místostarosta upozornil na komplikovaný průjezd pod dálničním mostem před Velaticemi. Byl
zde odstaven bagr, který blokoval průjezd, a chybělo jakékoliv označení. Požadoval, aby se
firmě navrhlo, aby tato nadměrná zařízení odstavovala na silnici směrem ke Tvarožné, kde
průjezdu nevadí.
Starosta uvedl, že toto firmě oznámí.
14. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 19:08 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
Návrh rozpočtu a střednědobé výhledy rozpočtu MŠ Velatice (volná příloha)
Příloha č. 4
Rozpočet obce Velatice na rok 2018 (volná příloha)
Příloha č. 5
Střednědobý výhled rozpočtu obce Velatice na rok 2019 a 2020 (volná
7

Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11

příloha)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 (volná příloha)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 (volná příloha)
Rozpočtové opatření č. 6/2017 (volná příloha)
Rozpočtové opatření č. 7/2017 (volná příloha)
Rozpočtové opatření č. 8/2017 (volná příloha)
Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (volná příloha)

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 12. 2017
Starosta

Ověřovatelé

__________________
Mgr. Jan Grolich

__________________
P. Maincl
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__________________
Z. Severa

