Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 7. prosince 2016

č. 6/2016

Zápis
1. Zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 6/2016 v 19:06 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 usnášení schopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele P. Maincla a Z. Severu.
Usnesení č. 1.1 - 6/2016
Zastupitelstvo volí za zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele P. Maincla a Z. Severu.
Hlasování:
- pro
7 (J. Grolich ml.,, J. Grolich st., T. Šenkyřík, M. Neveselý, M. Jašek, P.
Drozd, R. Ulrich)
- 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 bylo do
bodu 4. zapracováno i rozpočtové opatření č. 6/2016 a aby byly před bod diskuze zařazeny
nové body:
- Řešení žádostí o dotaci na poskytování sociálních služeb před diskuzi
- Řešení žádosti TJ Sokol Velatice o dotaci na akce k výročí 120 let TJ Sokol Velatice
Usnesení č. 2.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Řešení víceprací na dokončení komunikací
4. Schválení rozpočtových opatření č. 3/2016, 4/2016, 5/2016 a 6/2016
5. Schválení příspěvků svazkům obcí pro rok 2017
6. Schválení vodného pro rok 2017
7. Řešení smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemku p.č. 2239
8. Schválení rozpočtu obce na rok 2017
9. Schválení rozpočtových výhledů obce na roky 2018 a 2019
10. Řešení systému odpadového hospodářství
11. Řešení aktualizace rozvojové strategie obce
12. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E.ON
13. Řešení žádostí o dotaci na poskytování sociálních služeb
14. Řešení žádosti TJ Sokol Velatice o dotaci na akce k výročí 120 let TJ Sokol Velatice
15. Diskuze
16. Závěr
1

Hlasování:
- pro
-

-

proti
zdrželi se

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

3. Řešení víceprací na dokončení komunikací
Starosta předložil ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky na
dokončení komunikací, který řeší posunutí termínu na 30. 11. 2016 a vícepráce. Celková
hodnota víceprací a méněprací činila 513.500,- Kč bez DPH. Bylo dohodnuto, že tato částka
bude ponížena o částku 50.000,- Kč bez DPH jako sleva za úseky komunikace, které se musely
opravovat broušením nebo záplatováním nového asfaltového povrchu. Výsledná částka za
vícepráce je tedy 460 408,19 Kč bez DPH a 557 093,91 Kč vč DPH. Výsledná cena celého díla
činí 5 058 830,47 Kč vč DPH.
Usnesení č. 3.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky
s navýšením ceny díla na 5 058 830,47 Kč včetně DPH a posunutím termínu plnění na 30. 11.
2016.
Hlasování:
- pro

9

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

proti
0
zdrželi se
0
* Schválený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky tvoří přílohu č. 3 tohoto
zápisu.
-

-

4. Schválení rozpočtových opatření č. 3/2016, 4/2016, 5/2016 a 6/2016
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2016, které řeší přijetí dotace na
krajské volby a zapracování částky na studii rekonstrukce váhy na obecní byty.
Usnesení č. 4.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro

9

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

- proti
0
- zdrželi se
0
* Rozpočtové opatření č. 3/2016 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2016, které do rozpočtu zapracovává
dotaci na chodník, dar od ČMCem, dotaci na Oranžové hřiště, zvýšení daňových příjmů a na
straně výdajů se zpracovávají odpovídající výdaje na projekty a rozúčtovávají se příspěvky
na občanské projekty podle schválených záměrů.
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Usnesení č. 4.2. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro

9

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

- proti
0
- zdrželi se
0
* Rozpočtové opatření č. 4/2016 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2016, které do rozpočtu zapracovává
spolufinancování projektu Mikroregionu Roketnice – kalendáře 2017 a pořízení informačních
tabulí a map mikroregionu.
Usnesení č. 4.3. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro

9

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

- proti
0
- zdrželi se
0
* Rozpočtové opatření č. 5/2016 tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2016, které řeší potřeby do konce
roku. Navýšení výdajů je potřeba u komunálního odpadu o 30.000,- Kč a u opravy křížů o
5.000,- Kč. Převádí se částka 20.000 z občanských projektů na dotaci TJ Sokol na 120 let výročí
a 45.000,- Kč na pořízení nové rozhlasové ústředny a přemístění ústředny a antény na nový
OÚ. Ostatní úpravy řeší zvýšení daňových příjmů a narovnání rozpočtu se skutečností –
zejména snížení výdajů, které nebudou do konce roku realizovány a ponížení příjmů o
nerealizovaný prodej pozemku a z toho důvodu navýšení financování z minulých let.
M. Neveselý se dotázal, jestli nebyla investice do rozhlasu v rozporu se strategií, kde se
schválilo pouze udržování rozhlasu a jestli by nebylo vhodné tento původní záměr
přehodnotit.
Starosta uvedl, že investice byla nutná, aby se ústředna mohla přemístit do nové budovy.
Záměr ve strategii považuje za dobré upravit, protože rozhlas bude potřeba i do budoucna a
měl by se rozšířit i do nové výstavby za pekárnou.
Usnesení č. 4.4. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Rozpočtové opatření č. 6/2016 tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.
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5. Schválení příspěvků svazkům obcí pro rok 2017
Starosta předložil ke schválení následující členské příspěvky do svazků obcí a sdružení:
Mikroregion Roketnice – 20,- Kč/občan – z toho příspěvek do MAS 5,- Kč (sníženo z 10,- Kč)
DSO Šlapanicko – 15,- Kč/občan
Svazek pro vodovody a kanalizace – 60,- Kč/občan.
Usnesení č. 5.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje členské příspěvky do svazků obcí a sdružení:
Mikroregion Roketnice – 20,- Kč/občan
Svazek Šlapanicko – 15,- Kč/občan
Svazek pro vodovody a kanalizace – 60,- Kč/občan.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, Z. Severa, J. Grolich st.,
M. Neveselý, M. Jašek, P. Drozd, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0

T.

Šenkyřík,

6. Schválení vodného pro rok 2017
J. Grolich starší představil výpočet nákladů na vodní hospodářství, které pro rok 2017 vychází
na 16,48 Kč. Pro tvorbu vodného je povinnost tvořit alespoň mírný zisk pro tvorbu rezervy na
realizaci plánu obnovy vodovodu.
P. Maincl se dotázal, jestli tam jsou počítány nějaké nestandardní výdaje?
J. Grolich starší uvedl, že v kalkulaci jsou pouze standardní provozní náklady, které vycházejí
z nákladů v letošním roce a s rezervy na opravy.
P. Drozd se dotázal, jak dlouho je držená cena 15,- Kč/m3.
Starosta odpověděl, že cca 10 let se cena neměnila.
P. Maincl uvedl, že se cena bude v budoucnu ještě muset navýšit, protože se zvýší cena za
odběr podzemních vod.
Starosta podotkl, že tato plánovaná změna byla odložena a narůst ceny nebude tak vysoký,
jak se původně plánovalo.
J. Grolich starší navrhl, aby cena byla navýšena na 18,- Kč/m3, aby se tvořila reálná rezerva
pro potřeby udržování vodovodu.
P. Maincl navrhl, aby zvýšení bylo menší, protože nás v budoucnu čeká povinné navýšení a
navyšování by mělo být postupné.
Starosta nechal hlasovat nejdříve o variantě 17,- Kč/m3 a v případě, že tato varianta
neprojde, bude se hlasovat o variantě 18,- Kč/m3.
Usnesení č. 6.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje vodné pro rok 2017 ve výši 17,00,- Kč/m3.
Hlasování:
- pro
6
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, T. Šenkyřík, P. Drozd, M.
Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
3
(Z. Severa, R. Ulrich, J. Grolich st.)
Pozn.: Hlasující proti byli pro variantu 18,- Kč/m3.
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7. Řešení smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemku p.č. 2239
Starosta předložil ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemku p.č. 2239
o výměře 348,- m2, dohodnutá cena je 1.200,- Kč / m2, cena celkem 417.600,- Kč.
Koupě pozemku by měla být realizována do konce roku 2017.
Starosta poznamenal, že pokud bude smlouva schválena, musí být cena zapracována do
rozpočtu. V rozpočtu je stále dostatek prostředků a po zapracování budou rozpočtové příjmy
o cca 70.000,- Kč vyšší než výdaje.
Usnesení č. 7.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemku p.č.
2239 o výměře 348,- m2 s dohodnutou cenou ve výši 1.200,- Kč / m2.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválená smlouva je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

8. Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Starosta předložil ke schválení rozpočet obce na rok 2017.
Do rozpočtu jsou zapracovány pouze minimální investiční akce – zaokruhování vodovodu,
přemístění pomníku v polích u Podolí, veřejné osvětlení podél cesty kolem nové zástavby a
zpracování stavební dokumentace pro rekonstrukci váhy na obecní byty.
Vzhledem k předchozímu usnesení se schválením koupě pozemku v roce 2017 navrhuje do
rozpočtu zapracovat na straně výdajů částku 417.600,- Kč na §3639.
Usnesení č. 8.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Velatice na rok 2017 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválený rozpočet tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

9. Schválení rozpočtových výhledů obce na roky 2018 a 2019
Starosta předložil ke schválení rozpočtové výhledy na roky 2018 a 2019.
Usnesení č. 9.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové výhledy na roky 2018 a 2019 v předloženém znění.*
Hlasování:
5

pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválené rozpočtové výhledy tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

-

10. Řešení systému odpadového hospodářství
Starosta informoval o možnosti změny likvidace odpadu a navrhuje změnu tak, že komunální
odpad bude hrazen na svoz jednotlivé popelnice nebo za svezené množství a bude zřízen
svoz plastů 1 za měsíc pomocí pytlů. Do každé domácnosti budou doručeny pytle na plasty,
které v určený den budou představeny před dům a svezeny. Konkrétní kalkulace bude
připravena příští týden a je možné tento systém spustit od 1.1.2017.
Případné rozšíření systému na označené popelnice a pytle čárovými kódy je možné řešit až
následně v průběhu roku, stejně tak dotace na pořízení popelnic na tříděný odpad, případně
kompostéry.
M. Neveselý dodal, že by se měl také řešit bioodpad, protože je spousta odpadu, který se
v kompostech rozkládá pomalu a je potřeba ho někam uložit. Kontejnery na bioodpady jsou
také často plné.
Starosta dodal, že postupně by se měly řešit všechny složky odpadů. U papíru navrhuje zavézt
sběr papírů do velkého kontejneru, za který se nemusí platit, ale naopak z odevzdaného
papíru bude nějaký výdělek. Výtěžek navrhuje věnovat na rodinné centrum nebo mateřskou
školku.
M. Jašek se dotázal, jestli by se měnil i poplatek pro občany. Jestli i oni by platili za popelnici.
Starosta uvedl, že poplatek by se neměnil. Změna poplatku by se řešila po vyhodnocení
nového systému.
Usnesení č. 10.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje zavedení měsíčního svozu pytlovaného plastového odpadu přímo
z domácností.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0

11. Řešení aktualizace rozvojové strategie obce
Starosta předložil po dvou letech ke schválení aktualizaci Rozvojové strategie obce pro roky
2015 – 2025. V dokumentu byly aktualizovány údaje a vyznačeny záměry, které již byly
realizovány, záměry, které jsou rozpracovány a záměry, které není možné realizovat.
M. Neveselý se dotázal, jestli tam byly zapracovány nějaké nové projekty.
Starosta uvedl, že žádné nové nejsou. Strategie se nemusí schvalovat hned. Je možné nové
záměry aktualizovat, získat zpětnou vazbu od občanů formou dotazníku a na jejich základě
do strategie zapracovat nové záměry a podněty.
Bylo dohodnuto, že rozvojová strategie bude schválena až po doplnění na základě
dotazníkového šetření.
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12. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E.ON
Starosta předložil ke schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
zřízení podpěrného bodu, dvou rozpojovacích skříní a venkovního izolovaného vedení
nízkého napětí v Zaosadí na pozemku p.č. 390 ve prospěch společnosti E.ON za částku 3.000,Kč.
Usnesení č. 12.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
zřízení podpěrného bodu, dvou rozpojovacích skříní a venkovního izolovaného vedení NN v
Zaosadí na pozemku p.č. 390 ve prospěch společnosti E.ON za částku 3.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0

13. Řešení žádostí o dotaci na poskytování sociálních služeb
Starosta předložil ke schválení dvě žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb:
- spolek HEWER z.s. na částku 10.000,- Kč, která se stará o 1 klienta
- sdružení APLA na částku 10.000,- Kč, která se stará o 2 klienty.
Usnesení č. 13.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace pro spolek HEWER z.s. ve výši 10.000,- Kč a pro
Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA – JM o.s. ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
14. Řešení žádosti TJ Sokol Velatice o dotaci na akce k výročí 120 let TJ Sokol Velatice
Starosta předložil ke schválení žádost TJ Sokol Velatice o dotaci na projekt oslav výročí 120 let
výročí TJ Sokol Velatice.
Celkové náklady včetně dne pro děti činily 35.000,- Kč, příjmy z dobrovolného vstupného a
prodeje památečních předmětů 10.500,- Kč, rozdíl je tedy 24.500,- Kč a požadovaná částka
je 20.000,- Kč.
Starosta poznamenal, že o tento projekt bylo žádáno v občanských projektech, ale tento
projekt nebyl schválen s tím, že se podpoří mimo občanské projekty. Vzhledem k tomu, že
jeden z občanských projektů s podporou 20.000,- Kč nebyl realizován, je možné podpořit Tj
Sokol pouze přesunutím těchto jich schválených prostředků v rozpočtu.
Usnesení č. 14.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Velatice ve výši 20.000,- Kč na akce
k oslavě výročí TJ Sokol Velatice.
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Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0

15. Diskuse
Čestné občanství
Starosta navrhl, aby bylo paní Vlastě Urbánkové uděleno čestné občanství za dlouholetou a
obětavou práci v knihovně, za vzdělávání a kulturní přínos občanům Velatic.
Usnesení č. 15.1. – 6/2016
Zastupitelstvo schvaluje udělení čestného občanství paní Vlastě Urbánkové za dlouholetou a
obětavou práci v knihovně, za vzdělávání a kulturní přínos občanům Velatic.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., M. Jašek, P. Maincl, R. Ulrich, T. Šenkyřík, Z. Severa,
J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
Džokolovna
M. Neveselý se dotázal, jestli platí záměr na přestěhování skladu divadelní techniky do
budovy bývalého OÚ. Pokud ano, navrhuje, aby se počítalo se záměrem, že tyto uvolněné
prostory využije TJ Sokol Velatice.
Starosta uvedl, že se se stěhováním prostor počítá a stejně tak, že prostory budou poskytnuty
TJ Sokol Velatice.
Nerealizovaný občanský projekt
R. Ulrich vysvětlil, že upustil od realizace občanského projektu na pořízení mobiliáře
v prostorech před vývěskami u potoka z tohoto důvodu, že při původní kalkulaci dodavatel
nezapočítal dopravu materiálu, což výslednou cenu výrazně navýšilo. Projekt je každopádně
připraven a je možné jej v budoucnu realizovat, ale za větší náklady, než bylo původně
počítáno.
Likvidace pneumatik
R. Ulrich navrhl, aby se ve zpravodaji nebo i jinak informovala veřejnost o možnosti likvidace
pneumatik zdarma ve firmě TASY.
Informace na obecním webu
R. Ulrich navrhl, aby na webu obce byly uvedeny možnosti, co je vše je možné na obecním
úřadě vyřídit: služby czech pointu, ověření podpisů, listin apod.
Vydláždění sběrného místa pro kontejnery
P. Maincl se dotázal, kdy se bude dláždit sběrné místo pro kontejnery, které musí být
upraveno po výstavbě komunikace.
Starosta uvedl, že by práce měly být zahájeny do konce týdne a dokončeny v příštím týdnu.
J. Grolich st. navrhl, aby v rámci vydláždění byla vytvořena nějaká zarážka, aby kontejnery
nenarážely do oplocení a nevyvraceli ho.
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Obytné zóny
P. Maincl uvedl, že by se občané měli informovat o tom, že jakmile budou zřízeny obytné
zóny, bude možné parkovat pouze na vlastních pozemcích nebo na vyznačených místech.
Starosta uvedl, že tuto informaci už vedl do videozpravodaje i do zpravodaje a počítá s tím,
že se tato informace bude muset opakovat.

16. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:55 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
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky (volná příloha)
Příloha č. 4
Rozpočtové opatření č. 3/2016 (volná příloha)
Příloha č. 5
Rozpočtové opatření č. 4/2016 (volná příloha)
Příloha č. 6
Rozpočtové opatření č. 5/2016 (volná příloha)
Příloha č. 7
Rozpočtové opatření č. 6/2016 (volná příloha)
Příloha č. 8
Smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku p.č. 2239 (volná příloha)
Příloha č. 9
Rozpočet obce pro rok 2017 (volná příloha)
Příloha č. 10
Rozpočtové výhledy na roky 2018 a 2019 (volná příloha)
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 12. 2016
Starosta

Ověřovatelé

___________________
Mgr. Jan Grolich

__________________
Petr Maincl
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__________________
Zdeněk Severa

