Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 19. března 2019

č. 2/2019

Zápis
1.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 2/2019 v 18:35 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 zastupitelstva, zastupitelstvo je tak usnášení
schopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele M. Jaška a V.
Košinovou.
Usnesení č. 1.1 – 2/2019
Zastupitelstvo volí za zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele M. Jaška a V. Košinovou.
Hlasování:
- pro
2.

proti
zdrželi se

7
0
2

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

Schválení programu

Starosta obce přednesl body programu dle zveřejněné pozvánky na zasedání zastupitelstva.
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Rozpočtová opatření
4.
Návrh úprav hospody a nádvoří KD
5.
Kalkulace požárního vozidla
6.
Návrh a kalkulace opravy schodů u OÚ
7.
Žádost organizátorů tanečního klubu
8.
Žádost sdružení Sázíme stromy
9.
Věcná břemena
10. Diskuze
11. Závěr
Usnesení č. 2.1. – 2/2019
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Rozpočtová opatření
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Návrh úprav hospody a nádvoří KD
Kalkulace požárního vozidla
Návrh a kalkulace opravy schodů u OÚ
Žádost organizátorů tanečního klubu
Žádost sdružení Sázíme stromy
Věcná břemena
Diskuze
Závěr

Hlasování:
- pro
3.

proti
zdrželi se

9

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

0
0

Rozpočtová opatření

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2019, kterým se do rozpočtu
zapracovává přesná výše daně z příjmů právnických osob, kterou obec nehradí, ale musí být
v rozpočtu uvedena. Na straně příjmů i výdajů byla rozpočtovaná částka 100.000,- Kč
upravena na 130.000,- Kč.
Usnesení č. 3.1. – 2/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro

9

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

- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění RO 2/2019 na webu obce

4.

Řešitelé
starosta, administrativa

Návrh úprav hospody a nádvoří KD

Starosta dal prostor architektce M. Černé, aby představila návrh úprav hospody a nádvoří
KD.
Starosta uvedl, že před dalším pokračováním v navrhování změn nádvoří KD považuje za
potřebné veřejné projednání, aby se k novému pojetí tohoto důležitého prostoru mohli
vyjádřit i občané. Základní otázkou bude to, že je prostor navržený jako otevřený, což bude
změna oproti stávajícímu uzavřenému prostoru. Dojde tak i k jiným způsobům využití a toto je
potřeba veřejnosti představit.
R. Skočovský (veřejnost) se dotázal, jestli je to jediný návrh nebo se budou zpracovávat i
konkurenční návrhy.
Starosta odpověděl, že byly zpracovány tři studie od studentů architektury a z vybrané studie
se vycházelo a rozpracovala se do dalších detailů.

2

P. Maincl uvedl, že toto byla nejlepší varianta z toho, co bylo předloženo studenty. Upozornil
na to, že by vchod na nádvoří měl být navázaný na stávající most, ale toto jsou už detaily,
které je potřeba upřesnit v budoucnosti.
P. Košina (veřejnost) poukázal na to, že v rámci opravy KD je potřeba pamatovat na to, aby
se KD mohl využít jako mokrá varianta při pořádání hodů.
Starosta uvedl, že teď není možné přesně říct, kdy práce začnou a jaký bude jejich
harmonogram. Bude záležet na tom, kdy se dozvíme, jestli jsme získali dotaci z MMR.
Následně může proběhnout výběrové řízení a mohou se naplánovat práce. Přiznání dotace –
květen, červen. Vypadá, že se bude muset stavět přes hody. Teď není možné přesně určit
termíny. Je možno naplánovat práce tak, aby bylo možné KD využít o hodech, jen by v něm
možná byly nějaké známky probíhajících prací.
J. Grolich st. navrhl zvážit velikost celkového zabraného prostoru a větší rozšíření do prostoru
stávajících zahrádek.
Starosta uvedl, že se vycházelo z územního plánu, který tento prostor vyhrazuje pro
občanskou vybavenost. Vzhledem k tomu, že prostor je navržen jako otevřený, je možné, že
toto rozšíření bude přípustné i na další pozemky, ale je potřeba to ověřit na st. úřadě.
Dále Martina Černá odprezentovala návrh úprav hospody.
V rámci diskuze bylo dohodnuto, že se úprava prostor hospody nechá nacenit včetně
vyřešení vlhkých stěn, elektroinstalace a dalších stavebních prací, které ve vizualizaci nejsou
přímo viditelné, ale je potřeba je provést. Následně se bude řešit načasování provedení
opravy s ohledem na opravy KD, aby vždy byl zajištěn provoz hospody alespoň v náhradních
prostorách.
Na základě prezentace bylo dohodnuto, že k návrhu úprav nádvoří KD bude zajištěno
veřejné projednání a bude zpracována kalkulace na kompletní opravu hospody.

Tabulka úkolů
Úkol
Zajistit veřejné projednání návrhu úprav nádvoří KD
Zajistit kalkulaci rekonstrukce hospody

5.

Řešitelé
starosta
Starosta, M. Černá

Kalkulace požárního vozidla

M. Sedlák představil kalkulaci na pořízení repasovaného požárního vozidla MAN F2000, 4x4,
CAS dle požadavků SDH. Tato kalkulace představuje náklady ve výši 2.145.000,- Kč včetně
DPH.
Dle aktuálních zjištění není možné pro jednotku naší kategorie žádat dotaci na cisternu.
Veškeré náklady tedy půjdou za obcí.
Na základě informací od starosty o stavu financí na bankovních účtech a plánovaných
projektech bylo diskutováno, jestli má obec dostatečnou rezervu na pořízení požárního
vozidla za nabízenou cenu.
Vzhledem k tomu, že vybudování nového vrtu se nebude určitě v letošním roce realizovat a
hradit v plném rozsahu, bude mít obec dostatečné prostředky na pořízení požárního vozidla.
P. Maincl k debatě o financích dodal, že jde navíc o nejhorší variantu, kterou bychom mohli
při všech uvedených a zrealizovaných akcích utratit. Hasičské auto se řeší již druhý rok a
pokud je k dispozici auto, které vyhovuje, není důvod to oddalovat.
M. Sedlák dodal, že stávajícímu autu končí technická v červnu a prodloužení technické by
znamenalo investovat poměrně vysokou částku do oprav. Předložené vozidlo by mohlo ve
stejnou dobu být už připravené k vyzvednutí a nemuselo by se tedy řešit prodloužení
technické pro stávající auto.
3

V. Košinová poznamenala, že auto je věc, která hasiče dlouhodobě trápí a bylo by dobré do
toho jít.
M. Jašek uvedl, že považuje nákup za dobrý.
Z. Severa uvedl, že v případě, že nebude získána dotace na KD, realizaci by odložil.
T. Šenkyřík uvedl, že nové auto je potřeba. Je pro to, aby se pořízení požárního vozidla
schválilo. Není důvod čekat, až se rozhodne, které dotace dostaneme, a do kterých
investičních akcí půjdeme.
Usnesení č. 5.1. – 2/2019
Zastupitelstvo schvaluje nákup požárního vozidla MAN F2000, 4x4, CAS od společnosti Hands
s.r.o. za 2.145.113,- Kč vč. DPH.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

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

0
0

Tabulka úkolů
Úkol
Objednat auto, uzavřít smlouvu

6.

Řešitelé
starosta, M. Sedlák

Návrh a kalkulace opravy schodů u OÚ

Starosta informoval, že delší dobu je řešena poslední reklamace schodů u OÚ, protože se na
nich loupe povrch, dělají se fleky na nátěru apod. Dlouho byla konzultována forma opravy,
protože stěrkování, nátěry apod. byly deklarovány jen jako dočasné řešení.
Jediné trvalé řešení je pořízení betonových prefabrikátů a kompletní výměna schodů. Toto
řešení ale Vašstav nechce kompletně zaplatit a nabízí, že jako reklamaci akceptuje 30 %
celkových nákladů a na nás by zbylo 70 %.
Celkové náklady na oboje schody jsou 167.600,- Kč vč. DPH a za námi by tedy šlo 112.300,Kč.
P. Maincl uvedl, že by nechal schody opravit jen v rámci záruky.
T. Šenkyřík navrhl, že by jim nechal vybrat, zda budou schody jezdit opravovat v rámci
prodlužované záruky, nebo to opraví pořádně.
J. Grolich st. dodal, že nátěr bude vždy jen dočasné řešení a navrhl schody obložit.
P. Maincl uvedl, že nejlepší jsou prefabrikáty.
Starosta dodal, že je možné také uplatnit smluvní pokutu za prodlení s realizací opravy a tato
smluvní pokuta možná bude ve výši potřebných nových schodů. Vypočítá uvedenou smluvní
pokutu a podle její výše bude požadovat opravu schodů formou prefabrikátů.

Tabulka úkolů
Úkol
Vypočítat smluvní pokutu z prodlení s opravou schodů a
uplatnění smluvní pokuty a opravy u spol. Vašstav.

4

Řešitelé
starosta

7.

Žádost organizátorů tanečního klubu

Starosta předložil žádost zástupců tanečního klubu o odpuštění nebo snížení nájemního
poplatku KD pro navazující lekce od února do konce sezony, kterých bude max. 8. Žádost
byla pracovně projednána na pracovním jednání členů zastupitelstva dne 19. února se
závěrem, že bude nájemné na tyto akce odpuštěno.
Protože je dle provozního řádu potřeba formální usnesení zastupitelstva, je potřeba v této
věci rozhodnout i na formálním zasedání zastupitelstva.
Starosta předložil k hlasování návrhy, o kterých se hlasovalo na pracovním jednání.
Usnesení č. 7.1. – 2/2019
Zastupitelstvo schvaluje pro pravidelná setkávání tanečního klubu v KD od února 2019 slevu
na nájmu na 200,- Kč na akci.
Hlasování:
- pro
- proti
- zdrželi se

4
5
0

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

Usnesení č. 7.2. – 2/2019
Zastupitelstvo schvaluje pro pravidelná setkávání tanečního klubu v KD od února 2019
osvobození od nájmu.
Hlasování:
- pro
- proti
- zdrželi se

5
4
0

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

H. Raur Pololáníková (veřejnost) uvedla, že akce je pořádána pro širokou veřejnost. KD se
vytápí na cca 15 stupňů a uklízí si po sobě. Děkuje zastupitelům za vstřícnost pro pořádání
akce.

Tabulka úkolů
Úkol
Odpověď na žádost tanečního klubu

8.

Řešitelé
starosta

Žádost sdružení Sázíme stromy

Starosta předložil žádost sdružení Sázíme stromy, které žádá o dobrovolný příspěvek (dar) na
jejich činnosti – je to sdružení, se kterým obec loni vysázela alej javorů kolem silnice.
Oni akce realizují jen z darů – většinou od firem, některé obce na akce přispívají také –
řádově malé tisíce korun.
V nejbližších letech další spolupráce s obcí Velatice asi nebude, protože pro další větší
výsadby nemá obec pozemky.
Starosta navrhuje poskytnout dar ve výši 2.000,- Kč.
P. Maincl uvedl, že předpokládá, že je sdružení závislé na dotacích od firem. Nechápe, proč
má přispívat obec.
Starosta odpověděl, že sdružení přispívají hlavně firmy, ale zkouší oslovit obce, se kterými
spolupracovali. Částečně tak obec vrátí, co od sdružení dostala. Je to o vůli, zda chceme
nebo nechceme poskytnout dar.

5

T. Šenkyřík dodal, že obec chtěla vysadit stromky směrem na Maxlovku. Potkalo se to
s oslovením sdružení a obec to využila a ušetřila.
Usnesení č. 8.1. – 2/2019
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru sdružení Sázíme stromy ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

7
0
2

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

Tabulka úkolů
Úkol
Uzavření darovací smlouvy se Sázíme stromy

9.

Řešitelé
starosta

Věcná břemena

Starosta informoval, že pan Kocourek bude prodlužovat plynovod ke své stavbě rodinného
domu. Původní návrh se zásobníkem plynu zrušil a bude dělat standardní prodloužení
plynovodu a na to předkládá standardní smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí a GasNet
s.r.o. Musíme do smlouvy určitě zahrnout výši úhrady. Vedení povede po pozemku obce
pouze v délce cca 6 m, proto starosta navrhl stejnou částku jako u přípojek, tedy 1.000,- Kč.
P. Maincl se dotázal, jestli se stavbou bude zasahovat do silnice.
Starosta odpověděl, že napojení plynovodu i celá trasa má vést za obrubníkem, ale může se
tato podmínka dát výslovně do vyjádření obce
Usnesení č. 9.1. – 2/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti na
pozemku p.č. 249/2 se společností GasNet s.r.o. za částku 1.000,- Kč *
Hlasování:
- pro

9

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

- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválená smlouva je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Tabulka úkolů
Úkol
Podpis smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene

Řešitelé
starosta

10. Diskuse
Pracovník na péči o veřejná prostranství
Starosta seznámil zastupitele s tím, že nebyla schválena dotace Úřadu práce ani na jednoho
z předchozích pracovníků, na které dotace byla čerpána. Podmínky dotace byly velmi
zpřísněny a je možné je čerpat pouze na nezaměstnatelné osoby, které nejsou vhodné na
práci pro obec.
6

Starosta předložil dvě varianty – buď uzavřít s některým z pracovníků dohodu a najímat ho
jednorázově na potřebné práce nebo uzavřít s jedním z nich pracovní poměr např. na
poloviční úvazek. Forma nárazových brigád se moc neosvědčila v průběhu zimy, protože tyto
nárazové práce se těžko plánovaly předem a pracovník pak v případě potřeby nebyl vždy
dostupný.
P. Maincl uvedl, že pracovník alespoň na částečný úvazek je potřeba.
J. Grolich st. doporučil pracovníka formou brigády s tím, že by měl konkrétní úkoly, které by
zajišťoval. Práce formou brigády je levnější na odvodech.
Starosta uvedl, že práce formou brigády se zkoušely, ale je to organizačně velmi náročné a
neosvědčilo se to. Je potřeba pevná pracovní doba, aby p. Kellner věděl, kdy má
pracovníka k dispozici.
T. Šenkyřík dodal, že na obci by měli být minimálně dva pracovníci. Pak bude práce
produktivnější. Práce je úplně jinak definovaná, když jsou dva a mají přesný plán, co budou
dělat, než když se pracovník dostaví a za chvíli musí odběhnout.
Starosta shrnul, že nyní je podstatné, jestli zastupitelstvo souhlasí s vyhrazením prostředků na
cca půl úvazek, ať už bude zajištěn jakoukoli formou po domluvě s p. Kellnerem a zjištění jeho
potřeb.
S uzavřením smlouvy nebo dohody všichni zastupitelé souhlasili bez hlasování o usnesení.
Tabulka úkolů
Úkol
Uzavření pracovní smlouvy nebo dohody

Řešitelé
starosta

Oprava přístavku sokolovny
Starosta předložil návrh technického řešení R. Ulricha na opravu přístavku u sokolovny a
kalkulaci od firmy Nyumba, která opravovala fasádu sokolovny. Celková kalkulace je 94.600,Kč bez DPH. Oprava zahrnuje kompletní novou střechu včetně dřevěné konstrukce, sokl
z OSB, vybourání futer a osazení nových vyšších dveří včetně překladu apod.
P. Maincl dodal, že do sklepa se standardně nechodí a přední část slouží jako skladiště. Mělo
by se počítat i s náhradou dveří do sklepa dveřmi nebo zakrytím deskou a také se svedením
dešťové vody ze střechy do okapu.
Usnesení č. 10.2. – 2/2019
Zastupitelstvo schvaluje realizaci opravy přístavku sokolovny za částku 94.600,- Kč společností
Nyumba s.r.o.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

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

0
0

Tabulka úkolů
Úkol
Objednávka opravy přístavku sokolovny

7

Řešitelé
starosta

Změna subjektu nájemce kanceláře
Starosta předložil žádost na formální změnu nájemce kancelářských prostor bývalého OÚ, kdy
stávající nájemce chce nájem přepsat na jím zřízenou společnost Reimsbilan s.r.o.
Za tímto účelem je potřeba před schválením změny smlouvy zveřejnit záměr po dobu 15 dní
na úřední desce.
Usnesení č. 10.3. – 2/2019
Zastupitelstvo schvaluje záměr na změnu osoby nájemce kancelářských prostor v budově
bývalého OÚ.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

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

0
0

Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění záměru na změnu pronájmu kanc. prostor

Řešitelé
starosta

Opěrná stěna pod OÚ
Starosta předložil ke zvážení variantu řešení opěrné zdi pod OÚ formou gabionové stěny.
Podobně je řešena stěna pod zámečkem v Pozořicích, kde je fakticky stejná situace.
Navrhuje, aby byla zpracována nabídka na toto řešení včetně zídek kolem schodů k OÚ.
Starosta navrhuje poptat cenovou kalkulaci tohoto řešení.
P. Maincl uvedl, že jde o zajímavé řešení, ale bylo by vhodné, aby se k tomu vyjádřil statik.
T. Šenkyřík dodal, že díky tomuto řešení může stěnou protékat voda, nebude se zdržovat za
stěnou a narušovat tvárnice, jak tomu bylo doteď. Stávající stěna je navíc provedena
technicky velmi špatně.
Starosta navrhl ke zvážení, aby se hned odstranila stávající stěna a zjistilo se, jaké jsou pod ní
základy, protože to bude dost rozhodující pro kalkulaci.
J. Neuer uvedl, že by tyto větší práce nechal po dokončení kruhového objezdu, kdy nebude
takový provoz.
M. Sedlák navrhl, aby se udělala sonda jen v některé části stěny.
J. Grolich st. navrhl, aby se stěna posunula o 0,5 m do svahu a udělal se zde snížený pás
dlažby, který by sloužil jako chodník a mohla na něm i parkovat auta.
Starosta uvedl, že toto není možné řešení, které by nemohlo být povoleno. Chodník musí mít
vyšší obrubník a parkovací stání šířku min. 2 m. Když by se na tomto pruhu zaparkovalo auto,
lidé by je museli obcházet po silnici a nic by to neřešilo.
Bylo dohodnuto, že bude zajištěna cenová kalkulace na řešení stěny formou gabionu včetně
stěn kolem schodů a opravy schodů k OÚ.
Tabulka úkolů
Úkol
Zajištění kalkulace stěny z gabionu a odstranění stáv. stěny
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Řešitelé
starosta

RD Zajac
Starosta předložil žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru na pozemcích p.č. 2040/1 a
2041/1. Záměrem je postavit na těchto pozemcích dvojdům.
Stavebník se dotazuje, zde může stavět v menší vzdálenosti od hranice s obecním pozemkem
než 2,5 m – v projektu je vzdálenost 2,4 m a dotazuje se i na případnou vzdálenost o 1 m
menší, tedy 1,4m. Tímto směrem budou v patře okna od koupelny a šatny, v přízemí okno od
kuchyně.
Dále se dotazuje na možnost realizace přípojek pro jeden z domů. Na pozemky jsou přípojky
pro jeden dům, aby i druhý dům mohl být zkolaudovaný jako samostatný dům, musí mít
vlastní přípojky, se kterými nebylo počítáno. Záruka na silnici končí na konci dubna 2019.
V případě nesouhlasu je možné dům řešit jako jeden dům se dvěma bytovými jednotkami,
potom stačí jedny přípojky, které na pozemku už jsou.
V rámci diskuze bylo dohodnuto, že:
- lepší bude řešení rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami, aby se nemusely
realizovat druhé přípojky a zasahovat do silnice
- menší odstup od obecního pozemku nevadí
- je potřeba dodat situaci s řešením dešťové vody a rozhledovými trojúhelníky u vjezdu
blízkého ke křižovatce

Tabulka úkolů
Úkol
Vyjádření ke stavbě RD pozemcích p.č. 2040/1 a 2041/1

Řešitelé
starosta

Betonové květináče
Starosta informoval, že vybral betonové květináče před kapličku, které vyhradí prostor před
kapličkou tak, aby se zde nemohlo parkovat. Jedná se o jednoduché betonové květináče o
rozměrech 100x40x60cm. Pořizovací náklady jsou 10.400,- Kč bez DPH a dopravy.
Informoval, že byla objednána úprava zeleného ostrůvku před kapličkou, kde bude
nahrazena výsadba, která byla v loňském roce odstraněna a současně budou osazeny i tyto
květináče.
M. Sedlák uvedl, že by rád konzultoval umístění květináče, protože by mohl zabránit možnosti
couvání nákladního auta např. při dovezení dřeva do jejich vjezdu.
Starosta konstatoval, že se toto vyřeší přímo na místě, ale nebude možné květináč posunout
tak, aby se umožnilo parkování z druhé strany směrem k sokolovně.
Tabulka úkolů
Úkol
Objednávka betonových květináčů

Řešitelé
starosta

Dotace na sociální služby
Starosta předložil ke schválení žádost od společnosti Paspoint na poskytnutí dotace ve výši
15.000,- Kč na 3 klienty s autismem z naší obce. V předchozích letech žádali o 10.000,- kč,
protože se starali pouze o dva klienty z obce.
Usnesení č. 10.4. – 2/2019
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- společnosti Paspoint.
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Hlasování:
- pro
-

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

0
0

Tabulka úkolů
Úkol
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Paspoint

Řešitelé
starosta

Posilovací stroje v Klidové zóně
R. Skočovský (veřejnost) se dotázal, jestli jsou občanské projekty limitovány opravdu částkou
jen 20.000,- Kč. Má návrh na zřízení posilovacích strojů v Klidové zóně, které by mohly sloužit
pro důchodce a sportovce. Tento projekt ale představuje náklady cca 100.000,- Kč.
Starosta odpověděl, že občanské projekty jsou limitované částkou 20.000,- kč a celková
alokace je 75.000,- Kč. Tento návrh představuje větší projekt, který by se neřešil v rámci
občanských projektů.
Bylo dohodnuto, že v rámci veřejného projednání rekonstrukce nádvoří KD se projednají i
možnosti budoucího využití Klidové zóny.

Přehled plnění úkolů

Č.
5

Tabulka úkolů
Úkol
Připravit žádost o dotaci na MMR

Řešitelé
starosta,
administrátor
žádosti
starosta
starosta

Stav
splněno

6
7

Připravit žádosti o dotace na JMK
Projednat řešení rekonstrukce plynovodu s RWE a
stavebním úřadem

8

Zajistit projekt a cenovou kalkulaci rekonstrukce
plynovodu
Dopracování rozpočtu a žádostí o dotace na MMR
a JMK
Projednání nájemní smlouvy TJ Sokol

starosta

splněno
st.
úřad
splněno,
RWE úkol trvá
úkol trvá

starosta

splněno

J. Neuer

Podání žádosti na JMK
Zveřejnění výzvy a vzoru žádosti – občanské
projekty
Uzavření smlouvy se společností Vera
Příprava žádosti o dotaci na vybavení hasičů

starosta
starosta

smlouva
uzavřena
splněno
splněno

1
2
3
4
5
6

starosta
M.
starosta

Sedlák,

v řešení
splněno

Nové úkoly:
Č.
1

Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění RO 2/2019 na webu obce

2
3

Zajistit veřejné projednání návrhu úprav nádvoří KD
Zajistit kalkulaci rekonstrukce hospody
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Řešitelé
starosta,
administrativa
starosta
starosta

Stav

4

Objednat auto, uzavřít smlouvu

5

Vypočítat smluvní pokutu z prodlení s opravou
schodů a uplatnění smluvní pokuty a opravy u spol.
Vašstav.
Odpověď na žádost tanečního klubu
Uzavření darovací smlouvy se Sázíme stromy
Podpis smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene
Uzavření pracovní smlouvy nebo dohody
Objednávka opravy přístavku sokolovny
Zveřejnění záměru na změnu pronájmu kanc.
Prostor
Zajištění kalkulace stěny z gabionu a odstranění
stáv. Stěny
Vyjádření ke stavbě RD pozemcích p.č. 2040/1 a
2041/1
Objednávka betonových květináčů
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Paspoint

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

starosta,
Sedlák
starosta

M.

starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta

11. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:20 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
Rozpočtové opatření č. 2/2019 (volná příloha)
Příloha č. 4
Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (volná příloha)
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 3. 2019
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich
Ověřovatel

Ověřovatel

___________________
Mgr. Veronika Košinová

___________________
Mgr. Michal Jašek
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