Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 3. května 2018

č. 2/2018

Zápis
1. Zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 2/2018 v 18:07 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, který se připojí později.
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele P. Maincla a M. Jaška.
Usnesení č. 1.1. – 2/2018
Zastupitelstvo volí za zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele P. Maincla a M. Jaška.
Hlasování:
- pro
7
Maincl, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
1

(J. Grolich ml., M. Jašek, Z. Severa, P. Drozd, J. Grolich st., P.

(M. Jašek)

2. Schválení programu
Starosta přednesl ke schválení program, který byl uveden v pozvánce a navrhl, aby před diskuzi
byly zapracovány nové body:
- Mobilní aplikace
- Žádosti o dotace na sociální služby
- Žádost o koupi pozemku
Usnesení č. 2.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Výběr dodavatele kompostérů a štěpkovače
4. Změna územního plánu č. 1
5. Občanské projekty
6. Dotace z Jihomoravského kraje
7. Rozpočtové opatření
8. Účetní závěrka MŠ Velatice
9. Účetní závěrka obce Velatice
10. Vypořádání pozemků v areálu MŠ Velatice
11. Převod pozemku p.č. 596/4
12. Žádost ZŠ Mokrá-Horákov o dar
13. Bytový dům
1

14.
15.
16.
17.
18.

Mobilní aplikace
Žádosti o dotace na sociální služby
Žádost o koupi pozemku
Diskuze
Závěr

Hlasování:
- pro
-

-

proti
zdrželi se

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

3. Výběr dodavatele kompostérů a štěpkovače
Starosta informoval, že nabídku ve výběrovém řízení podal pouze uchazeč SUEZ Využití zdrojů
a.s. s nabídkou za celkovou částku 532.000,- Kč bez DPH, předpokládaná cena byla 540.000,Kč bez DPH.
Nabídka splnila všechny podmínky a hodnotící komise doporučuje tuto nabídku k výběru.
Usnesení č. 3.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje výběr nabídky společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. jako ekonomicky
nejvýhodnější a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.*
Hlasování:
- pro

8
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválená smlouva je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
4. Změna územního plánu č. 1
Starosta předložil k vydání změnu č. 1 územního plánu obce Velatice a popsal úpravy, které
se změnou do územního plánu zapracovávají.
Starosta informoval o tom, že těsně před zasedáním bylo doručeno vyjádření spolumajitele
pozemku p.č. 2118, ve kterém požaduje, aby dešťové vody nestékaly na tento pozemek, ale
byly odvedeny do potoka. Starosta sdělil, že se v této lokalitě již projektuje dešťová kanalizace,
která tento problém vyřeší.
M. Višinková (veřejnost) se dotázala, z jakého důvodu byly posunované biokoridory?
Starosta odpověděl. Že toto požadoval iniciátor změny územního plánu pan Hlučka, který
navrhl trasu, kterou musely schválit orgány životního prostředí, aby nevedl biokoridor po jeho
pozemku.
Usnesení č. 4.1. – 2/2018
Zastupitelstvo vydává změnu č. 1 územního plánu obce Velatice formou opatření obecné
povahy.
Hlasování:
- pro
-

-

proti
zdrželi se

8
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, R. Ulrich)
0
0
2

Na zasedání se dostavil M. Neveselý.
5. Občanské projekty
Starosta předložil přehled žádostí o občanské projekty, pokud se schválí všechny projekty
v plné výši bude celková částka finanční podpory činit 78.500,- Kč.

Žadatel
Stárci
Veronika Sedláková
SDH Velatice
SDH Velatice
TJ Sokol Velatice
Marcela Ulrichová
Kateřina Ulrichová
Celkem

Projekt
Hody a obnova krojů
Besedy s osobnostmi
Výročí SDH
Vánoční osvětlení
Sportování na spodním hřišti
Podzimní a vánoční výstava
Výstava řemesel

Celkové
Požadovaná
Návrh
náklady
podpora
podpory
29 440 Kč
10 000 Kč
12 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
65 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
140 940 Kč
76 500 Kč
78 500 Kč

Starosta uvedl, že stárci sice požadují podporu ve výši 10.000,- Kč, ale vzhledem k tomu, že
žádají o částku 12.000,- Kč Jihomoravskou radu dětí a mládeže, která dá vždy stejnou částku
jako jsou zajištěné finance z veřejného sektoru, navrhuje starosta udělení podpory ve výši
12.000,- Kč, aby mohla být z JRDM čerpána také částka 12.000,- Kč.
Usnesení č. 5.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu občanských projektů následovně:

Stárci
Veronika Sedláková
SDH Velatice
SDH Velatice
TJ Sokol Velatice
Marcela Ulrichová
Kateřina Ulrichová
Hlasování:
- pro
-

-

proti
zdrželi se

Hody a obnova krojů
Besedy s osobnostmi
Výročí SDH
Vánoční osvětlení
Sportování na spodním hřišti
Podzimní a vánoční výstava
Výstava řemesel

12 000 Kč
8 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
6 000 Kč
2 500 Kč

9
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý, R. Ulrich)
0
0

Starosta dále uvedl, že kromě občanských projektů si SDH Velatice a TJ Sokol Velatice podali
tradiční žádost o dotace na hody a na provoz TJ, které dostávají tyto organizace každý rok.
Navrhuje tedy schválit žádosti v tomto bodě v plné výši.
Usnesení č. 5.2. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje dotaci SDH Velatice na Anenské hody ve výši 10.000,- Kč a TJ Sokol
Velatice na provoz TJ ve výši 10.000,3

Hlasování:
- pro
-

-

proti
zdrželi se

9
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý, R. Ulrich)
0
0

Zasedání zastupitelstva opustil P. Maincl.
6. Dotace z Jihomoravského kraje
Starosta informoval, které dotace byly schváleny Jihomoravským krajem a předložil ke
schválení smlouvy k jednotlivým dotacím.
Usnesení č. 6.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve výši
249.500,- Kč na realizaci projektu Oprava sokolovny*.
Hlasování:
- pro

8
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, M. Neveselý, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Znění smlouvy je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Usnesení č. 6.2. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve výši
20.000,- Kč na realizaci projektu Oprava kříže před Velaticemi*.
Hlasování:
- pro

8
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, M. Neveselý, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Znění smlouvy je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Usnesení č. 6.3. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve výši
43.000,- Kč na realizaci projektu Kultura k výročí 730 let obce Velatice*.
Hlasování:
- pro

8
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, M. Neveselý, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Znění smlouvy je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
Usnesení č. 6.4. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve výši
43.200,- Kč na realizaci projektu Zdravé aktivity ve Velaticích*.

4

Hlasování:
- pro

8
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, M. Neveselý, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Znění smlouvy je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

Usnesení č. 6.5. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve výši
68.000,- Kč na realizaci projektu Paměti obce – nezapomenuté, zaznamenané*.
Hlasování:
- pro

8
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, M. Neveselý, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Znění smlouvy je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

7. Rozpočtové opatření
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2018, které do rozpočtu zapracuje na
straně příjmů i výdajů částku dar 5.000,- který si zajistil klub důchodců a zapracovává přesnou
částku příspěvku na ZŠ Mokrá dle počtu žáků na konkrétní položku rozpočtu, ve výši 62.000,- Kč
a rozpočtové opatření č. 3, kterým se v rozpočtu navyšuje částka na dopracování změny
územního plánu o částku 30.000,- Kč která je v smlouvou se smlouvou o dílo.
Usnesení č. 7.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 a rozpočtové opatření č. 3/2018
v předloženém znění*.
Hlasování:
- pro

8
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, M. Neveselý, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Rozpočtové opatření č. 2/2018 je přílohou č. 9 a rozpočtové opatření č. 3/2018 je přílohou č.
10 tohoto zápisu.
P. Maincl se vrátil na zasedání zastupitelstva.
8. Účetní závěrka MŠ Velatice
Starosta předložil ke schválení účetní závěrku MŠ Velatice za rok 2017, podle které je výsledek
hospodaření v zisku 897,- Kč. Tento výsledek je navrženo přesunout do rezervního fondu.
Usnesení č. 8.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ Velatice za rok 2017 a přesunutí výsledku
hospodaření ve výši 897,- Kč do rezervního fondu.
Hlasování:

5

-

pro

-

proti
zdrželi se

9
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý, R. Ulrich)
0
0

9. Účetní závěrka obce Velatice
Starosta předložil ke schválení účetní závěrku obce Velatice za rok 2017, podle které je výsledek
hospodaření v zisku 3 152 146,58 Kč a rozdíl stavu bankovních účtů je 2 876 757,17 Kč.
Usnesení č. 9.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Velatice za rok 2017.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý, R. Ulrich)
0
0

10. Vypořádání pozemků v areálu MŠ Velatice
Starosta informoval, že na základě záměru prodeje pozemků v bývalém areálu JZD požádali o
prodej příslušné části pozemků oba majitelé pozemků v areálu JZD, se kterými bylo jednáno.
Nyní je potřeba dohodnout konkrétní cenu za m 2 a dle této ceny připravit geometrický plán
s takovou výměrou pozemků, aby její hodnota odpovídala hodnotě pozemků v areálu MŠ,
které chce obec od jejích majitelů odkoupit.
Členové zastupitelstva se shodli na tom, že nebudou snižovat cenu za m 2 prodávaných
pozemků v areálu JZD zohledněním daně z převodu nemovitosti a bylo dodhodnuto, že
prodejní cena pozemků v areálu JZD bude 1.200,- Kč / m2, tedy stejná jako cena všech
předmětných pozemků v areálu MŠ a jeho bezprostředním okolí, které jsou předmětem
dohody o odkoupení ze strany obce.
J. Grolich ml.: Cena pozemků v areálu JZD by měla být stejná u prodeje panu Župkovi i panu
Svobodovi.
J. Grolich st.: Když je podmínka pana Svobody pro uskutečnění vypořádání „metr za metr“, tak
je přijatelnější varianta, že všechny pozemky vykoupíme za 1200,- a prodáme za 1200,Koupě pozemků pod MŠ podmiňuje prodej pozemků v areálu JZD.
Usnesení č. 10.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje přípravu kupních smluv na prodej pozemků dle záměru č. 1/2018 za
cenu 1200,- Kč / m2, kdy jeden pozemek bude o výměře 1004,5 m2 a druhý pozemek o výměře
899,5 m2.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

8
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý, R. Ulrich)
0
1
(M. Neveselý)

11. Převod pozemku p. č. 596/4

6

Starosta informoval, že JMK žádá, aby mu obec výměnou za pozemek pod chodníkem
převedla pozemek p. č. 596/4 vedle krajské silnice směrem na Mokrou. Je to standardní postup.
Pozemek p. č. 596/4 je veden jako silnice, proto ho chtějí.
P. Maincl se dotázal, jestli je stejná výměra obou pozemků.
Starosta odpověděl, že ano, ale ne přesně na m2.
Usnesení č. 11.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje záměr na převod pozemku p. č. 596/4.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý, R. Ulrich)
0
0

12. Žádost ZŠ Mokrá-Horákov o dar
Starosta předložil žádost ředitele ZŠ Mokrá na finanční dar na projekt rekonstrukce a vybavení
sborovny. Požaduje částku 30.000,- Kč odpovídající pořízení jedné počítačové sestavy včetně
zapojení, která by měla sloužit dvěma učitelům. Celkové náklady projektu jsou cca 250.000,Kč.
P. Maincl uvedl, že Velatice i Hostěnice už peníze připívají na každého žáka, tak navrhuje
přispět polovinu požadované částky.
M. Neveselý podotkl, že chápe, že ředitel je nový, nezná pozadí jednání o příspěvcích Hostěnic
a Velatic a snaží se sehnat finanční prostředky, aby něco ve škole zlepšil.
Starosta dodal, že u ostatních škol v okolí je běžnou praxí přispívání na projekty, ale tam neplatí
spádové obce příspěvky na žáka.
Hlasovat se bude nejdříve o novém návrhu – dar 15.000,- Kč a následně o původním návrhu
v žádosti – dar 30.000,- Kč.
Usnesení č. 12.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ZŠ Mokrá ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
- proti
- zdrželi se

3
3
3

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

Usnesení č. 12.2. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ZŠ Mokrá ve výši 30.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
- proti
- zdrželi se

3
5
1

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

Nebylo přijato ani jedno usnesení, dar ZŠ Mokrá tedy nebyl schválen v žádné výši.

7

13. Bytový dům
Starosta informoval, že došlo ke změně dotačních podmínek v programu IROP na sociální
bydlení s tím, že doba udržitelnosti byla prodloužena z 5 na 20 let. Sociální byty by mohli užívat
jen lidé v sociálně těžké situaci do určité výše příjmů – samotná osoba s příjmem do 50 %
průměrného platu, dvě osoby s celkovým příjmem do 80 % průměrného platu a další v takové
sociální situaci, které se v obci ani nevyskytují. Důchodci jen v případě, že by v bytě bydleli
alespoň s jednou z výše uvedených osob, nemohli by byt užívat sami. Tyto dotační podmínky
jsou pro obec v podstatě nesplnitelné, zejména co se týče doby udržitelnosti.
Projekční práce byly pozastaveny, aby nevznikaly další náklady, dokud se nerozhodne, zda
v projektu pokračovat.
V případě, že by obec v projektu pokračovat nechtěla, nabídla se společnost Terrabau, že by
bytový dům postavila na své náklady, dva větší byty by nechala svým zaměstnancům a
zbývající byty by pronajímala místním občanům. Pokud by obec do tohoto záměru chtěla jít,
musí se vyjasnit podmínky spolupráce:
- vypořádání nákladů na projekt – přenechání projektu za úhradu dosavadních nákladů
nebo povolení vypracování vlastního projektu
- vypořádání pozemku pod budovou – výměra cca 165 m2 – prodej nebo povolení
stavby za přenechání jednoho bytu do správy obci
T. Šenkyřík uvedl, že by pozemek neprodával Terrabau, zájemci o bydlení by se našli, ale není
to nic, co by hořelo a nechal si to jako investiční možnost obce do budoucna, například až se
prodají stavební pozemky.
J. Grolich st. dodal, že by rozhodně zboural váhu, ale jinak by počkal.
M. Neveselý podotkl, že při prodeji pozemku bychom stejně museli zveřejnit záměr a nejednali
bychom jenom s Terrabau.
P. Maincl řekl, že projekt je téměř hotový, tak by ho dokončil a poté počkal, až bude příhodná
dotace nebo budou finance obce
R. Ulrich navrhl, že můžeme také počkat, kdyby přišel někdo s hodně zajímavým projektem.
Starosta dodal, že v případě dokončení projektu by zpracoval celou dokumentaci včetně
vyjádření dotčených orgánu, zajistil alespoň územní rozhodnutí a uvidí se, co bude dál.
Usnesení č. 13.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje dopracování projektové dokumentace na bytový dům.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý, R. Ulrich)
0
0

14. Mobilní aplikace
Starosta představil dvě verze mobilní aplikace, kterými je možné rozesílat informace obdobné
hlášení rozhlasu a rozesílání SMS zpráv.
Aplikace Česká obec umí tyto funkce, aplikace Mobilní rozhlas má řadu funkcí navíc jako
zasílání hlasových zpráv, emailů, anket, součástí je i aplikace Zmapuj to – lidé mohou do mapy
dávat oznámení včetně fotky, že je někde něco špatně - nesvítí světlo, přeplněný kontejner
apod., stejně tak funkce Pochval to, když se něco líbí, ohlašování ztrát a nálezů a speciální i
zatoulaných psů. Dále poskytují konkrétní analýzy kolik, který příspěvek přečetlo lidí.
Náklady na aplikace:
Česká obec
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Roční paušál: 5.000,- bez DPH + modul pro SMS měsíční paušál 200,- Kč bez DPH – platí se pouze,
když se v daném měsíci nějaká SMS odešle + 1,20 za každou SMS, celkem bez jednotlivých SMS
tedy cca 7400,- Kč bez DPH / rok.
Mobilní rozhlas
Roční paušál 19.900,- bez DPH četně všech služeb + nabídka 5.000,- Kč na rozesílání SMS, 1 SMS
stojí 0,79 Kč.
Starosta uvedl, že SMS může dostávat každý, nemusí mít ani aplikaci v mobilu. Odhaduje, že
třikrát týdně by se zpráva do aplikace určitě posílala, SMS jen ve výjimečných případech, cca
jednou měsíčně. V okolních obcích využívají obě varianty.
J. Grolich st. navrhl, že by se přiklonil k levnější variantě, aby se zjistilo, jak to bude fungovat a
potom případně přestoupit k té dražší variantě.
Starosta podotkl, že by šlo třeba po roce licenci neprodloužit a přejít k jiné. Dodal ještě, že jde
udělat více administrátorských účtů pro jednotlivé organizace, které do aplikace mohou
posílat zprávy zdarma, ne SMS.
P. Maincl uvedl, že by byl pro tu variantu s možností hlášení a zapojení občanů.
Bylo navrženo, že se nejdříve bude hlasovat o dražší variantě a pokud nebude schválena, tak
o levnější variantě.
Usnesení č. 14.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje pořízení aplikace Mobilní rozhlas.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

6
2
1

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

15. Žádosti o dotace na sociální služby
Starosta předložil ke schválení žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb od spolku
HEWER z.s. na částku 20.000,- Kč, který se stará o 1 klienta a ústavu Paspoint, z.ú. (dříve APLA)
na částku 10.000,- Kč.
V loňském roce byla oběma poskytnuta dotace ve výši 10.000,- Kč.
P. Maincl se dotázal kolik služba HEWER poskytuje hodin ročně.
Starosta uvedl, že v žádosti je uveden odhad na rok 700 hodin.
Usnesení č. 15.1. – 2/2018
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace pro spolek HEWER z.s. ve výši 20.000,- Kč a ústavu
Paspoint, z.ú. ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý, R. Ulrich)
0
0
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16. Žádost o koupi pozemku
Starosta předložil žádost majitele tří pozemků určených historicky pro stavbu garáží na odkup
další části přilehlého obecního pozemku ve výměře 120–130 m2. Ž8dost je odůvodněna
vybudováním garáží nebo dílny s přístřeškem.
Usnesení č. 16.1. – 2/2018
Zastupitelstvo neschvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 427/6.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý, R. Ulrich)
0
0

17. Diskuse
Žádost o příspěvek na likvidaci stromu
Spolumajitel domu č.p. 130 žádá o spolufinancování odstranění stromu na jeho zahradě, který
je v havarijním stavu. Na tento stav upozorňovali majitelé okolních domů. Celková cena je
8.950,- Kč a žádá o polovinu nákladů.
P. Maincl poznamenal, že je kuriózní, že si někdo koupí polovinu domu v exekuci a poté chce
po obci, aby mu zaplatila část pokácení stromu.
Starosta dodal, že se dotázal člověka, co naceňoval kácení stromu na jeho stav a bylo mu
řečeno, že strom není v úplně havarijním stavu. Bezprostředně nehrozí jeho vyvrácení víc, než
u jakéhokoli jiného stromu.
Usnesení č. 17.1. – 2/2018
Zastupitelstvo neschvaluje příspěvek na likvidaci stromu spolumajiteli domu č.p. 130.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý, R. Ulrich)
0
0

Dotace na nový zdroj vody
Dostali jsme dotaci ve výši 936.225,- Kč, celkové náklady projektu jsou podle odhadu 1.337.464,Kč, dotace je ve výši 70 %. Můžeme tedy začít nový vrt projektovat.
Bylo dohodnuto, že bude zahájeno projektování ve spolupráci se společností Aqua Procon,
která se podílela na zpracování žádosti.
Dotace na pasporty
Pasporty dopravního značení včetně komunikací, pasport VO, pasport vodovodu – to vše přes
Mikroregion Roketnice, pasporty dešťových kanalizací – prostřednictvím Svazku Šlapanicko.
Kaštan před obcí
M. Višinková (veřejnost) se dotázala, zda je možné ošetření kaštanu před Velaticemi, ve kterém
je velká rána po odlomení větve.
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Starosta uvedl, že se na tuto možnost už dotazoval a prakticky žádné řešení, které by tuto ránu
vyřešilo v podstatě není, ale 14. 5. bude na OU školení pro starosty o výsadbě a údržbě zeleně,
tak se na to přednášejících ještě zeptá.
Akustika v rodinném centru
Z. Severa navrhl, aby se v rodinném centru vyřešila špatná akustika pomocí záclon.
M. Višinková (veřejnost) podotkla, že špatná akustika je i v kulturním domě.
Starosta uvedl, že by akustiku bylo lepší řešit jiným způsobem než jen záclonami. Možnosti řešení
bude zjišťovat.

18. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:39 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
Text smlouvy se SUEZ Využití zdrojů a.s. (volná příloha)
Příloha č. 4
Vzorový text smlouvy s JMK (volná příloha)
Příloha č. 5
Vzorový text smlouvy s JMK (volná příloha)
Příloha č. 6
Vzorový text smlouvy s JMK (volná příloha)
Příloha č. 7
Vzorový text smlouvy s JMK (volná příloha)
Příloha č. 8
Vzorový text smlouvy s JMK (volná příloha)
Příloha č. 9
Rozpočtové opatření č. 2/2018 (volná příloha)
Příloha č. 10
Rozpočtové opatření č. 3/2018 (volná příloha)

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 5. 2018
Starosta

Ověřovatelé

___________________
Mgr. Jan Grolich

__________________
P. Maincl
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__________________
M. Jašek

