Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 10. prosince 2018

č. 7/2018

Zápis
1.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 7/2018 v 19:02 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 M. Jaška a M. Sedláka.
Usnesení č. 1.1 – 7/2018
Zastupitelstvo volí za zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele M. Jaška a M. Sedláka.
Hlasování:
- pro
2.

proti
zdrželi se

9
0
2

(J. Grolich ml., J. Grolich st., V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, Z. Severa, T. Šenkyřík)
(M. Jašek, M. Sedlák)

Schválení programu

Starosta obce přednesl body programu dle zveřejněné pozvánky na zasedání zastupitelstva
a navrhl, aby do programu byl doplněn před diskuzi nový bod Žádost o změnu dotace TJ
Sokol Velatice:
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Rozpočet obce Velatice na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu
4.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení systému nakládání s komunálním
odpadem
5.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za odpady
6.
Darovací smlouva – pozemek pod chodníkem p. č. 1330/3
7.
Vodné pro rok 2019
8.
Provozní řád KD Velatice
9.
Rekonstrukce sokolovny
10. Rozpočtová opatření
11. Odměna pro kronikářku
12. Věcná břemena
13. Žádost o změnu dotace TJ Sokol Velatice
14. Diskuze
15. Závěr

1

Usnesení č. 2.1. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Rozpočet obce Velatice na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu
4.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení systému nakládání s komunálním
odpadem
5.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za odpady
6.
Darovací smlouva – pozemek pod chodníkem p. č. 1330/3
7.
Vodné pro rok 2019
8.
Provozní řád KD Velatice
9.
Rekonstrukce sokolovny
10. Rozpočtová opatření
11. Odměna pro kronikářku
12. Věcná břemena
13. Žádost o změnu dotace TJ Sokol Velatice
14. Diskuze
15. Závěr
Hlasování:
- pro
3.

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Rozpočet obce Velatice na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu

Starosta obce předložil ke schválení rozpočet obce na rok 2019, který byl již projednán na
pracovním jednání členů zastupitelstva.
Doplnil návrh na zapracování částky 160.000,- Kč na paragraf silnice?, protože umístění
radarů na měření rychlosti může proběhnout až po vydání rozhodnutí, které bude až na
začátku roku 2019.
Plánované projekty pro rok 2019 jsou:
Veřejné osvětlení

150 000 Kč

Zaokruhování vodovodu

400 000 Kč

Bourání váhy

400 000 Kč

Rekonstrukce interiéru KD

1 000 000 Kč

Projektová dokumentace – nový vrt

240 000 Kč

Obnova polní cesty od rybníka

100 000 Kč

EKO dvůr

300 000 Kč

Radary na měření rychlosti

160 000 Kč

Celkem

2 750 000 Kč

Usnesení č. 3.1. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Velatice pro rok 2019 jako schodkový a s tím, že
závazným ukazatelem je paragraf.*
Hlasování:
- pro
-

proti

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
2

- zdrželi se
0
*Schválený rozpočet je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Starosta předložil ke schválení doplňující usnesení k provádění rozpočtových opatření
doporučené auditem.
Usnesení č. 3.2. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje, že starosta při provádění rozpočtových opatření může využít na
financování přebytek z minulých let na účtech obce.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Starosta předložil ke schválení střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 a 2021.
Usnesení č. 3.3. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Velatice pro roky 2020 a 2021.*
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

*Schválený střednědobý výhled rozpočtu je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění rozpočtu a výhledu rozpočtu na úřední desce

4.

Řešitelé
starosta, administrativa

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení systému nakládání s komunálním
odpadem

Starosta předložil ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o stanovení systému
nakládání s komunálním odpadem, která upravuje zavedení systému svozu plastu pomocí
popelnic. Dále také stanovuje podmínky a přidělení počtu bodů v rámci programu
zodpovědného nakládání s odpady.
Odměna je navržena ve výši:
a) 3 body – pro účastníka systému s minimálně jednou za rok vyvezenou sběrnou
nádobou na plast označenou čipem nebo čárovým kódem na stanovišti, na
kterém je účastník evidován;
b) 6 bodů – pro účastníka systému s hodnotou do 500 l obsloužených nádob na
směsný odpad za sledované období přepočtený na jednoho účastníka;
c) 3 body – pro účastníka systému s hodnotou mezi 501 l–1000 l obsloužených nádob
na směsný odpad za sledované období přepočtený na jednoho účastníka;
d) 0 bodů – pro účastníka systému s hodnotou 1001 l a více obsloužených nádob na
směsný odpad za sledované období přepočtený na jednoho účastníka.

3

Z. Severa se dotázal, jestli se dá nějak zohlednit fakt, že někteří občané platí poplatky až po
splatnosti.
Starosta odpověděl, že můžeme zvážit možnost bodového ohodnocení pro ty, kteří platí včas
nebo naopak znevýhodnění těch, kteří platí až po splatnosti. Navrhuje toto zohlednit až
v další vyhlášce, protože toto znění vyhlášky už prošlo revizí Ministerstva vnitra.
Usnesení č. 4.1. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o stanovení systému nakládání
s komunálním odpadem.*
Hlasování:
- pro

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválená vyhláška č. 1/2018 je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění vyhlášky č. 1/2018 na úřední desce

5.

Řešitelé
starosta, administrativa

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za odpady

Starosta předložil ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku za
odpady, která upravuje, že hodnota slevy jednoho bodu uděleného v programu
zodpovědného nakládání s odpady je 10,- Kč. Nejvyšší možná sleva na poplatníka pro rok
2019 je tedy 90,- Kč.
Usnesení č. 5.1. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku za
odpady.*
Hlasování:
- pro

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválená vyhláška č. 2/2018 je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění vyhlášky č. 2/2018 na úřední desce

6.

Řešitelé
starosta, administrativa

Darovací smlouva – pozemek pod chodníkem p.č. 1330/3

Starosta předložil ke schválení darovací smlouvu na pozemek p.č. 1330/3 o výměře 76 m2
pod chodníkem před obcí, který darují majitelé sousedního domu, kterým patří i pozemek
pod chodníkem.
Do původního textu smlouvy bylo po dohodě s auditorkami doplněno, že víme o zástavě,
která na pozemku vázne, a že musí být obratem zrušena, jinak má obec právo na odstoupení
od smlouvy.
Usnesení č. 6.1. – 7/2018
4

Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterým obec Velatice získá darem
pozemek p.č. 1330/3 o výměře 76 m2.*
Hlasování:
- pro

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválená darovací smlouva je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Zajištění podpisu smlouvy
Zajištění vkladu do KN

7.

Řešitelé
starosta
starosta

Vodné pro rok 2019

Starosta předložil ke schválení vodné na rok 2019 ve výši 17,- Kč za m3, tedy stejnou cenu jako
v letošním roce.
J. Grolich st. uvedl, že předpoklad tvoření zisků požadovaný kontrolou z ministerstva obec
v současné době splňuje, je to určitá minimální rezerva na obnovu vodovodu, kterou by
obec měla tvořit. Měli bychom udělat aktualizaci plánu obnovy vodovodu a vytvořit tak
konkrétnější výhled.
Starosta dodal, že pro aktualizaci plánu obnovy vodovodu se počítá s pasportem vodovodu,
jeho pořízení je součástí společné žádosti o dotaci z Mikroregionu.
Usnesení č. 7.1. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje vodné pro rok 2019 ve výši 17,- Kč za m3.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0
Tabulka úkolů

Úkol
Zveřejnění kalkulace vodného

8.

Řešitelé
starosta

Provozní řád KD Velatice

Starosta předložil ke schválení provozní řád KD Velatice, kterým se mění dvě věci v provozu
KD:
1. ruší se přesné měření spotřeby plynu pro nájemce a zavádí se vyšší pevné částky za
pronájem KD či přísálí v topném období – za celý KD navýšena o 600,- Kč, za
pronájem přísálí nebo prostoru pod jevištěm navýšení o 250,- Kč
2. Od nájemního poplatku (tedy včetně nákladů na topení) jsou osvobozeni:
- místní neziskové organizace
- místní fyzické osoby a neformální místní organizace pořádající v KD společenskou akci
pro veřejnost
- místní fyzické osoby a neformální místní organizace pořádající v KD pravidelná setkání
či akce jako činnost klubu nebo zájmového spolku.

5

P. Maincl vyjádřil názor, že by se mohly odpouštět nájemní poplatky, ale energie by měly být
placeny bez výjimky všemi.
M. Jašek připojil názor, že pod hlavičkou spolku by pak mohly organizace pořádat i soukromé
akce, oslavy narozenin a podobně. Jakmile začneme promíjet poplatky všem organizacím,
může hrozit, že se budou chovat méně hospodárně.
Starosta uvedl, že pokud bychom chtěli jít tímto způsobem, bylo by dobré do tabulky uvést
minimální nájemní poplatek ve výši energií. Na druhou stranu zmínil, že například klubu
důchodců nebo tanečníkům dáváme dotace a příspěvky, aby mohly tyto organizace
fungovat, a potom je po nich chceme zpátky ve formě poplatků. Fakticky bychom zhoršili
podmínky pro Klub důchodců a ostatním je nevylepšili. Pokud bychom poplatky odpustili i jim,
tak jen minimálně navýšíme náklady obce na topení v KD.
P. Maincl dodal, že si nemyslí, že by pro důchodce bylo likvidační, kdyby měli zaplatit třeba
10,-/osobu. Stejně tak účastníci tanečních kurzů mezi sebou vybírají tuto částku dopředu a
budou i nadále schopní ji platit.
J. Neuer vyjádřil domněnku, že by bylo dobré, aby měli všichni pocit, že alespoň něco platí,
aby se k tomu chovali uctivěji. Souhlasí s tím, aby byly vybírány poplatky odpovídající výši
energií.
Starosta se dotázal, jakým způsobem bychom pak měli nadefinovat znění provozního řádu.
P. Maincl navrhl, aby byl při pronájmu jakéhokoliv prostoru v topné sezóně jednotný poplatek
pro spolky například 300,- Kč.
T. Šenkyřík uvedl, že na této částce obec nezchudne ani nezbohatne. Vyslovil výzvu,
abychom odpustili spolkům poplatky, aby mohly vytvářet nějakou činnost.
Starosta dodal, že mu to přijde jako škoda a jako demotivační akce, která může důchodce
odradit od setkávání se. My máme důchodce velmi aktivní, v okolních obcích se snaží
setkávání seniorů podporovat všemožnými prostředky a nedaří se jim to tak dobře jako u nás.
Jiné obce platí veškeré náklady na jejich setkání jednou do roka včetně programu a
občerstvení.
R. Ulrich (veřejnost) přednesl návrh, že můžeme vyčlenit ve vyhlášce další kategorii – seniorů,
která bude ještě více zvýhodněna oproti ostatním, ale alespoň nějaký poplatek by také
zanechal.
J. Neuer vyjádřil obavu, aby se nesklouzávalo k tomu, že si každá skupina nějak vznešeně
nazve oslavu narozenin a bude žádat o odpuštění poplatků. Chápe například podporu
maminek s dětmi, které v rodinném centru neplatí. Ne ale podporu pracujících lidí. Proč by
obec potom stejně neměla podporovat třeba podnikatele, když podporuje důchodce?
Starosta odpověděl, že důchodci se nevejdou do rodinného centra, jako jediná organizace
by měli zhoršené podmínky oproti stávajícímu stavu. Je hrdý na to, že se scházejí v takovém
počtu a nebude souhlasit s tím, aby se jim podmínky zhoršovaly. Nemá problém si s nimi
promluvit, aby se chovali šetrněji a úsporněji, ale ne jim zničehonic nastavit povinnost placení
poplatků.
Zastupitelé se dohodli, že vytvoří alternativní návrh se zapracovanými a upravenými poplatky,
který se bude řešit na příštím zasedání zastupitelstva.
Tabulka úkolů
Úkol
Příprava alternativního návrhu Provozního řádu KD

9.

Řešitelé
navrhující zastupitelé

Rekonstrukce sokolovny

Starosta předložil upravenou kalkulaci na stavební práce na sokolovně podle skutečného
stavu.
Méněpráce spočívající převážně ve zrušení realizace mříží na okna a zazdění futer a
objednání soklu u jiného dodavatele jsou v celkové výši 116.160,- Kč
Vícepráce jsou vypočítány na 112.990.
Finální navržená cena tedy činí 872.254,- Kč.

6

R. Ulrich (veřejnost) okomentoval oprávněnost cen za vícepráce a skutečný stav prací na
sokolovně.
J. Neuer vyjádřil názor, že cena za vyhřívání prostoru plynem je poměrně vysoká. Pokud by se
v pracích mělo pokračovat při vytápění, bylo by možná lepší práce přerušit a počkat na lepší
klimatické podmínky.
R. Ulrich (veřejnost) uvedl, že do konce týdne by měly být práce hotové a plyn potřebný na
dokončení prací je započítaný už v uvedené částce.
Dále byl řešen problém s rozbitými světly, obec koupí svítidla a bude možná moci využít lešení
pro montáž.
R. Ulrich (veřejnost) také upozornil, že se ještě budou fakturovat práce na opravě
hromosvodu.
Starosta řekl, že při uzavírání smlouvy jsme počítali s tím, že se při dokončování prací vyúčtují
práce podle skutečnosti. Pokud nejsou položky výrazně rozporovány, navrhuje zapracovat
dodatkem tento rozpočet do smlouvy s možností fakturace provedených prací do konce
roku.
Usnesení č. 9.1. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na Opravu fasády sokolovny, Velatice
č. p. 21 se společností Nyumba s.r.o., kterým se upravuje cena díla dle skutečně
provedených prací na maximální částku 872.254,- Kč.*
Hlasování:
- pro

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválený dodatek č. 2 smlouvy o dílo je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Zajištění podpisu dodatku
Zveřejnění dodatku na portálu zadavatele

Řešitelé
starosta
starosta

10. Rozpočtová opatření
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 9, kterým se do rozpočtu zapracovává
dotace na nádoby na separaci odpadů – na straně příjmů i výdajů a dále se zapracovávají
zvýšené výdaje na kulturu ve výši 30.000,- Kč a na sport ve výši 20.000,- Kč, které jsou pokryty
zvýšenými příjmy z DPH.
Starosta dále informoval, že ještě nebyl usnesením schválen investiční příspěvek na pořízení
projektové dokumentace cyklostezek, který pro rok 2018 činí 67.013,- Kč a pro rok 2019 činí
111.520,- Kč. Částka pro rok 2019 je již v rozpočtu a částka pro rok 2018 bude zapracována
do letošního rozpočtu formou předloženého rozp. opatření.
Usnesení č. 10.1. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje investiční příspěvek DSO Šlapanicko na pořízení projektové
dokumentace cyklostezek pro rok 2018 ve výši 67.013,- Kč a pro rok 2019 ve výši 111.520,- Kč.
Hlasování:
- pro
-

proti

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
7

-

zdrželi se

0

Usnesení č. 10.2. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválené rozpočtové opatření č 9/2018 je přílohou č. 9 tohoto zápisu
Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění RO 9/2018 na webu obce

Řešitelé
starosta

11. Odměna pro kronikářku
Starosta předložil návrh na schválení odměny pro kronikářku za přípravu a ruční přepisování
kroniky. Odměnu navrhuje ve výši 6.000,- Kč za cca 50 hodin práce. Za zbývající práci na
přepisování by jí byla vyplácena odměna ve stejném rozsahu, tedy 120,- Kč za hodinu.
Od Nového roku se počítá s tím, že na přepisování kroniky bude pracovat i administrativní
pracovnice OÚ v rámci navýšeného úvazku.
Usnesení č. 11.1. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje odměnu pro kronikářku ve výši 120,- Kč za hodinu.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0
Tabulka úkolů

Úkol
Příprava dohody, zajištění podpisu

Řešitelé
starosta, administrativa

12. Věcná břemena
Starosta předložil ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno vedení
optického kabelu v pozemku obce a po budově č.p. 21 ke stávajícím vysílačům CETIN za
odměnu ve výši 2.400,- Kč.
Usnesení č. 12.1. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se spol. CETIN na zřízení
služebnosti pro stavbu komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na budově č. p. 21 a
přilehlých pozemcích.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0
8

Tabulka úkolů
Úkol
Podpis a odeslání smlouvy

Řešitelé
starosta

13. Žádost o změnu dotace TJ Sokol Velatice
Starosta předložil žádost TJ Sokol Velatice na změnu rozpočtu a prodloužení termínu pro
vyúčtování k dotaci na projekt propagace sportování na spodním hřišti.
Předmětem změny rozpočtu je přesunutí nákladů na opravy spodního hřiště, příspěvku na
dětský den, na nákup materiálů pro sportování pro mažoretky, pořízení gymnastických
balónů, opravu tenisových čar a pořízení pohárů. Změna termínu je z 10. 12. na 20. 12. 2018.
Jan Neuer doplnil informace k čerpání a nečerpání financí na jednotlivé položky původního i
změněného rozpočtu.
Usnesení č. 13.1. – 7/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s TJ Sokol Velatice,
spolek, kterým se upravuje rozpočet projektu a posunuje termín pro vyúčtování dotace do
20. 12. 2018.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0
Tabulka úkolů

Úkol
Příprava dodatku, zajištění podpisu

Řešitelé
starosta

14. Diskuse
Vyjádření ke stavbě RD
Starosta seznámil zastupitele s projektovou dokumentací na nový rodinný dům na pozemcích
p.č. 668 a 669 k.ú. Velatice naproti bývalé pekárny.
Tabulka úkolů
Úkol
Vyhotovení vyjádření, smlouvy o právu provést stavbu

Řešitelé
starosta

Řešení dešťových vod v lokalitě Za mlýnem
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací na řešení dešťové vody v lokalitě Za mlýnem.
Dešťové vody z drenáží a z vpustí na komunikaci budou svedeny do plánovaného poldru,
aby se nemusela v trase kanalizace budovat retenční nádrž.
Oprava VO
R. Ulrich (veřejnost) upozornil na dvě nesvítící světla veřejného osvětlení.
Starosta uvedl, že už ví o třech bude objednána oprava.
Tabulka úkolů
Úkol
Zajištění opravy VO

Řešitelé
starosta
9

Výzva k úhradě vodného
R. Ulrich (veřejnost) přednesl podnět, aby bylo upuštěno od rozdávání složenek s poplatky na
vodné a odpady.
Starosta uvedl, že tento postup je osvědčený, funguje a nerušil by ho. Zváží možnost rozesílání
výzev k úhradě mailem.
Rekonstrukce domu č.p. 106
R. Ulrich (veřejnost) upozornil na rekonstrukci domu č. p. 106, která podle něj neodpovídá
vyjádření stavební komise.
Situace byla diskutována a bylo zjištěno, že projekt byl dvakrát přepracován podle
připomínek a bylo vydáno souhlasné vyjádření stavební komise na základě mailové
komunikace mezi členy komise. Stanovisko R. Ulricha bylo v mailové komunikaci nesouhlasné.
Přehled plnění úkolů

2
3
4
5
6
7
8
9

Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého
výhledu
Objednávka projektu KD
Odpověď řediteli ZŠ
Odpověď žadatelce
Odpověď žadateli
Návrh podmínek pro zapůjčování KD
Podpis a odeslání ceníku svozu odpadů
Úprava vyhlášky ke schválení v zastupitelstvu
Kalkulace vodného ke schválení v zastupitelstvu

10

Kalkulace obkladu soklu

11
12

Příprava dodatku ke smlouvě s adm. pracovnicí
Souhlas s likvidací vyvrácených stromů

Č.
1

Řešitelé
starosta

Stav
splněno

starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
J.
Grolich
starosta
starosta,
místostarosta
starosta
starosta

splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

st.,

splněno
nesplněno
splněno

Nové úkoly:

2
3
4
5
6
7

Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu na
úřední desce a webu
Zveřejnění vyhlášky č. 1/2018 na úřední desce
Zveřejnění vyhlášky č. 2/2018 na úřední desce
Zajištění podpisu darovací smlouvy
Zajištění vkladu daru do KN
Zveřejnění kalkulace vodného
Příprava alternativního návrhu Provozního řádu KD

8
9
10
11

Zajištění podpisu dodatku č. 2
Zveřejnění dodatku na portálu zadavatele
Zveřejnění RO 9/2018 na webu obce
Příprava dohody pro kronikářku, zajištění podpisu

12
13
14

Podpis a odeslání smlouvy o VB
Příprava dodatku s TJ Sokol, zajištění podpisu
Vyhotovení vyjádření, smlouvy o právu provést

Č.
1

10

Řešitelé
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
navrhující
zastupitelé
starosta
starosta
starosta
starosta,
administrativa
starosta
starosta
starosta

Stav

15

stavbu
Zajištění opravy VO

starosta

15. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:21 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
rozpočet obce Velatice pro rok 2019 (volná příloha)
Příloha č. 4
Střednědobý výhled rozpočtu obce Velatice (volná příloha)
Příloha č. 5
Vyhláška č. 1/2018 (volná příloha)
Příloha č. 6
Vyhláška č. 2/2018 (volná příloha)
Příloha č. 7
Darovací smlouva (volná příloha)
Příloha č. 8
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Nyumba s.r.o. (volná příloha)
Příloha č. 9
Rozpočtové opatření č. 9/2018 (volná příloha)
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 12. 2018
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

Ověřovatel

Ověřovatel

___________________
Martin Sedlák

___________________
Mgr. Michal Jašek
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