Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
Den zasedání: 14. prosince 2020

č.8/2020

Zápis
1.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 8/2020 v 19:05 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 zastupitelstva, omluvena je Veronika Kadlecová. Zastupitelstvo je tak usnášení
schopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele P. Košinu a M. Jaška.
Usnesení č. 1.1. – 8/2020
Zastupitelstvo volí za zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele P. Košinu a M. Jaška.
Hlasování:
pro
6
(J. Grolich ml., J. Grolich st., Z. Severa, T. Šenkyřík, M. Sedlák, L.
Putna)
proti
0
zdrželi se
2
(P. Košina, M. Jašek)
2.

Schválení programu

Starosta obce přednesl body programu dle zveřejněné pozvánky na zasedání zastupitelstva a
navrhl, aby byl před rozpočtové opatření doplněn bod Smlouva o poskytnutí finančního daru
od společnosti Českomoravský cement. Dále navrhl, aby byl před diskuzí projednán i bod Dodatek ke smlouvě o nájmu – Hospoda.
Usnesení č. 2.1. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Návrh rozpočtu pro rok 2021
Úhrada poplatku za dokumentaci – Mikroregion
Smlouva o poskytnutí finančního daru od společnosti Českomoravský cement
Rozpočtové opatření
Návrh rozpočtu MŠ pro rok 2021
Návrh změny vyhlášky o poplatku za komunální odpady
Návrh změny vyhlášky o systému třídění komunálního odpadu
Záměr na koupi pozemků
Záměr na prodej pozemku
Žádosti o poskytnutí dotací
Návrh dodatku k nájemní smlouvě – hospoda
Diskuze
Závěr
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Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, T. Šenkyřík, M. Jašek)
proti
0
zdrželi se
0
3.

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Starosta předložil ke schválení rozpočet na rok 2021. Představil základní příjmy a výdaje a
plánované výdaje na příští rok.
Starosta oznámil, že díky vládním opatřením stran snížení příjmů od státní pokladny a s tím
související rozpočtovým určením daní pro obce, dojde v příštím roce k výraznému snížení
příjmů do obecního rozpočtu. Snížení příjmů bude meziročně cca o 1,5 mil.
Do rozpočtu byly zapracovány pro příští rok tyto investice:
budování veřejného osvětlení
bourání váhy
dokončení opravy KD - nádvoří
pořízení traktorové techniky
zbudování garážového stání pro traktor
vybudování sběrného dvora v areálu Za mlýnem
zaokruhování vodovodu
Rozpočet je plánován se schodkem ve výši necelé tři miliony. Tyto budou hrazeny částečně
z dotace na nový vrt a zbývající část z úspor z minulých let. I při čerpání těchto úspor bude
pořád dostatečná rezerva ke konci příštího roku ve výši cca 3 milionů.
Diskuse:
Mgr. Jan Grolich - místostarosta podotkl, že příjmy z daní nebudou pravděpodobně tak nízké,
protože senát navrhl úpravu daňového určení daní tak, že bude propad obcí dokryt 80 % ze
Státního rozpočtu.
L.Putna se ptal, zda odhad částek na opravu sokolovny je podložen nějakým rozpočtem.
Ing. Šenkyřík: Zatím ne, jde jen odhad na základě předběžného jednání s předsedou TJ Sokol.
Mgr. Grolich konstatoval, že je předpoklad, že dokončení úprav ve dvoře KD nebude tak
náročné a zbývající část může být použita na Sokolovnu.
Usnesení č. 3.1. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Velatice na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtu
obce Velatice na roky 2022 a 2023.*
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, M. Jašek, T. Šenkyřík, )
proti
0
zdrželi se
0
*Schválený rozpočet a rozpočtové výhledy jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu.
4.

Úhrada poplatku za dokumentaci – Mikroregion Roketnice

Starosta informoval o výši poplatku za zpracování strategické dokumentace. Zároveň uvedl
důvody vyčíslení této poměrné částky, kterou uhradí obec Velatice.

2

Mgr. Jan Grolich doplnil, že Mikroregion žádal o dotaci na pořízení pasportů – pro nás veřejné
osvětlení a dopravní značení, celkovou strategii mikroregionu. Dvě ze čtyř částí zakázky vyhrál
zpracovatel dotace, což by podle nových podmínek nemělo být, a tudíž jsme na tuto část
akce nedostali dotaci. Je nutné proto doplatit 58.203,- Kč. Jiné řešení nelze, protože pokud
bychom se odvolávali, mohlo by se stát, že by nám ve správním řízení byla dána navíc
pokuta ve výši jednonásobku ceny zakázky.
Usnesení č. 4.1. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje úhradu poplatku za zpracování strategických dokumentů pro obce
Mikroregionu Roketnice ve výši 58.203,Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, M. Jašek, T. Šenkyřík, )
proti
0
zdrželi se
0
5.

Smlouva o poskytnutí finančního daru od spol. Českomoravský cement a.s.

Starosta předložil ke schválení smlouvu o daru obci od společnosti Českomoravský cement a.s.
ve výši 400.000,-. Darovaná částka je vázána na účely financování kultury a sportu v obci.
Usnesení č. 5.1. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru od spol. Českomoravský
cement a.s. ve výši 400.000,- Kč*
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, M. Jašek, T. Šenkyřík, )
proti
0
zdrželi se
0
*Smlouva o poskytnutí finančního daru je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
6.

Rozpočtové opatření

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření, kterým se řeší poslední úpravy v rozpočtu
do konce roku. Do rozpočtu je třeba zapracovat příjem částky Daň z hazardních her, příjem
daru z cementárny, příjem dotace ze SFŽP. Poskytnutí daru charitě, úhradu poplatku za
strategii.
Usnesení č. 6.1. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 10/2020 v předloženém znění.*
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, M. Jašek, T. Šenkyřík, )
proti
0
zdrželi se
0
*Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020 je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
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7.

Návrh rozpočtu MŠ pro rok 2021

Starosta předložil ke schválení rozpočet MŠ Velatice na rok 2021. Uvedl, že příspěvek na provoz
od obce jako zřizovatele se od minulého roku nemění. Zůstává ve výši 660.000,-.
Dále předložil žádost od ředitelky MŠ o odsouhlasení podmínky činnosti organizace v
následujícím znění: Organizace smí bez předchozího svolení zřizovatele poskytovat dary třetím
osobám pouze v případě drobných darů, které jsou v souladu s určením organizace a její
činností.
Usnesení č. 7.1. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet MŠ Velatice na rok 2021 v předloženém znění a středně dobé
výhledy rozpočtu MŠ Velatice na r.2022 a 2023.*
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, M. Jašek, T. Šenkyřík, )
proti
0
zdrželi se
0
*Schválený rozpočet MŠ na rok 2021 je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
Usnesení č. 7.2. – 8/2020
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že Mateřská škola Velatice smí bez předchozího svolení zřizovatele
poskytovat dary třetím osobám pouze v případě drobných darů v souladu s určením
organizace a její činností.
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, M. Jašek, T. Šenkyřík, )
proti
0
zdrželi se
0

8.
Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta předložil ke schválení návrh změny vyhlášky o poplatku za komunální odpady.
Vzhledem k celk. nákladům na odvoz komun. odpadu z obce a rozpočítání na jednotlivé
poplatníky je třeba poplatek snížit. A to ze stávajících 540,- na 530,-. Tato výše poplatku se
skládá ze zákonem stanovené částky 250,- a z částky nákladů v meziročním období
rozpočítané na jednotku, nyní je to částka 280,-. Celkem tedy aktuálně pro příští rok 2021 je
částka vyčíslena na 530,- Kč.
Diskuse:
P. Košina: není možné poplatek zvýšit o 30,- Kč, aby to pro obec vycházelo lépe?
Starosta: není, výpočet je dělán ze zákona a nemůžeme jít výš, než nám vyjde rozpočítaná
částka na 1 osobu (280,- Kč + pevná částka 250,- Kč).
Usnesení č. 8.1. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.*
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, M. Jašek, T. Šenkyřík, )
4

proti
0
zdrželi se
0
*Schválená vyhláška č.2/2020 je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
9.
Návrh změny obecně závazné vyhlášky 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 změny vyhlášky o systému třídění komunálního odpadu.
Souvisí s předchozím bodem. Vzhledem ke snížení částky za svoz kom. odpadu občanům není
možné dále fungovat v bonifikačním systému Moje odpadky a dále poskytovat slevu na svoz
odpadu. Již nyní dotujeme svozy komun. odpadu částkou 30.126,Usnesení č. 9.1. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje novou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Velatice.*
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, M. Jašek, T. Šenkyřík, )
proti
0
zdrželi se
0
*Schválená vyhláška č.3/2020 je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
10.

Záměr na koupi pozemku

Starosta informoval o záměru pana Jiřího Svobody nabídnout obci k odprodeji pozemky pod
MŠ o výměře cca 1004 m2. Tento jeho záměr je podmíněn zájmem o koupi obecního
nezasíťovaného pozemku v areálu Za Mlýnem, a to ve shodné výměře za jeho nabízené
pozemky.
P. Putna se dotázal, zda tímto krokem budou vypořádány všechny pozemky pod školkou.
Starosta řekl, že pod školkou a u školky jsou ještě pozemky pí. Kopecké a p. Župky, kteří zatím
na návrh o vypořádání nepřistoupili.
Ing. Grolich se zeptal, zda by nebylo lepší, aby si p. Župka při zpracování geometrického
plánu nechal pozemky mimo školku.
Místostarosta řekl, že na tuto variantu nechce přistoupit.
Mgr. Grolich navrhl, aby do usnesení bylo uvedeno, že půjde o směnu.
Usnesení č. 10.1. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemků p.č. 2246, 2250, 585/2, 2251 a ½ výměry
pozemků pč. 2243/1, 2244, 2243/3 v areálu MŠ Velatice od pana Jiřího Svobody o celkové
výměře 1004 m2 za nezasíťované pozemky pč. 2172, 2181, 2182, 2190 panu Jiřímu Svobodovi
v areálu Za Mlýnem o výměře 1004m2.*
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, M. Jašek, T. Šenkyřík, )
proti
0
zdrželi se
0
*Přehledy dotčených pozemků jsou přílohou č. 9 tohoto zápisu

5

11.

Záměr na prodej pozemku

11.1. Starosta informoval, že na základě vyrozumění obce o záměru na prodej pozemků v Zaosadí se ozval pan Tomáš Vrchovský (syn pana Miroslava Vrchovského), který má zájem o koupi
pozemku za jeho domem (p.č. 325 a 427/38). V okolí jsme majitelům tyto pozemky nabízeli a
prodávali je v roce 2011/2012 za 50,- Kč / m2. Vzhledem k tomu, že ceny pozemků stále rostou
starosta navrhuje částku k prodeji za 80,- / m2. Celkem výměrou 218 m2 (197+21m2).
11.2. Starosta informoval, že na základě vyrozumění obce o záměru na prodej pozemků v Zaosadí se ozval pan Miroslav Liška se zájmem o koupi části pozemku za jeho domem –
(ppč.427/39). Tento pozemek je však třeba rozdělit geom. plánem, protože svým tvarem zasahuje i za pozemek pana Sobotky, který o část pozemku také projevil zájem. P. Liška nabízí cenu
100,-/m2. V okolí jsme majitelům tyto pozemky nabízeli a prodávali je v roce 2011/2012 za 50,Kč / m2. Starosta navrhuje částku k prodeji za 80,- Kč/m2.
Diskuse: Mgr. Grolich podotkl, že do smlouvy s p. Liškou a p. Sobotkou je třeba doplnit, že cena
bude navýšena o návrh na vklad a o náklady na geometrický plán.
Zastupitelé se shodli na ceně 100,- Kč/m2.
Usnesení č. 11.1. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v Zaosadí: p.č.325 a
p.č.427/38 - panu Tomáši Vrchovskému za cenu 100,- Kč/m2. *
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, T. Šenkyřík, M. Jašek)
proti
0
zdrželi se
0
*Schválená kupní smlouva je přílohou č. 10 tohoto zápisu.
Usnesení č. 11.2. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku v Zaosadí děleného
geometrickým plánem p.č.427/39 majitelům panu Liškovi a p. Sobotkovi za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, T. Šenkyřík, M. Jašek)
proti
0
zdrželi se
0

11.3. Starosta informoval, že pan Aleš Krček má zájem o koupi části pozemku pč. 2150/1 za
účelem podnikání ,tj. vybudování autodílny. Jeho záměr je situován za naším plánovaným
sběrným dvorem o celkové ploše cca 450 m2, kde je výměra parkoviště o velikosti 242 m2 a
dílna 200 m2.
Mgr. Jan Grolich podotkl, že v této lokalitě bude muset být umístěn poldr pro zachycení
dešťové vody, který bude větší než stávající, takže je třeba umístění upravit.
L. Putna podotkl, že ještě není rozhodnuto umístění garáže u obecního úřadu, proto by zatím
o prodeji neuvažoval.
Ing. Grolich by navrhl zadat návrh nějakého konkrétního řešení dané lokality.
Mgr. Grolich také konstatoval, že nevíme, zda bude povolena garáž u OÚ, a proto by bylo
vhodné nechat tento pozemek jako rezervu.
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Ing. Grolich by nechal zakreslit celkovou plochu, která by mohla být prodána. O prodeji by se
pak uvažovalo, když by garáž nemohla být u OÚ.
Pí Kalužíková (veřejnost) konstatovala, že na přesném zaměření pozemku netrvají, ale měli by
zájem o plochu pro servis o rozměrech 10x20 m s místem pro parkování min.pro 3 auta a
vjezdem s bránou o šířce min. 4,5 m.
P. Šenkyřík konstatoval, že nechá p. Zelinku zakreslit areál dle požadavku s hranicí územního
plánu vyhrazeného pro služby, abychom věděli, kam až můžeme pozemek prodat.
Mgr. Jan Grolich navrhuje nejprve zpracovat situační plán, kdy by byla patrná i část pozemků
určená pro podnikání, aby odkupovaná část tuto plochu nepřesáhla, a na základě nákresu se
rozhodovat.
Je možné, že až bude lokalita zpracována, na základě záměru se může přihlásit více uchazečů.

12. Žádosti o poskytnutí dotací
12.1. Dotace pro občanské sdružení V růžovém sadu z.ú.
Starosta informoval o žádosti na dotaci od o.s. V růžovém sadu, a to ve výši 30.000,- Kč. Sdružení
se stará o jednoho klienta z naší obce. V minulosti jsme na obdobné projekty poskytli dar ve
výši 10.000,-. Starosta navrhl žádosti vyhovět a navrhl částku ve výši 10.000,Diskuse:
P. Putna by dal o.s. V růžovém sadu vyšší částku, když více potřebují.
Mgr. Jan Grolich podotkl, že u každé organizace se platí jiná služba, ale jde i o to, jak daná
organizace hospodaří, a pod. a jaké má jiné náklady.
Ing. Grolich se zeptal, zda je 8% příspěvku závazné.
Mgr. Grolich říkal, že záleží na ORP a na tom, jak to mají zorganizované. Např. na Vyškovsku to
platí ORP všechno. Chce, aby kraj sjednal jednotný systém – např. jednotný příspěvek na
obyvatele, který by byl rozdělován.
Ing. Grolich navrhl, aby, pokud bude možné a budou vyšší daňové příjmy, udělala obec
rozpočtové opatření a organizaci v Růžové sadu příspěvek dokryla.
Bylo dohodnuto, že si od organizace, která žádost o dotaci zasílá, necháme zpracovat
rozpočet nákladů na klienta. Ten bude sloužit jako podklad pro výpočet dotace – částky
odpovídající 8% z rozpočtovaných nákladů. Po té vyzveme organizaci na další jednání o
dotaci.
12.2. Dotace pro občanské sdružení Paspoint z.ú..
Starosta informoval o žádosti na dotaci od o.s. Paspoint, a to ve výši 20.000,- Kč. Sdružení se
stará o dva klienty z naší obce. V minulosti jsme na obdobné projekty poskytli dar ve výši 20.000,Starosta navrhl žádosti vyhovět pro požadovanou částku ve výši 20.000,-. Tato je také
rozpočtována na příští rok.
Bylo dohodnuto, že si od organizace, která žádost o dotaci zasílá, necháme zpracovat
rozpočet nákladů na klienta. Ten bude sloužit jako podklad pro výpočet dotace – částky
odpovídající 8% z rozpočtovaných nákladů. Po té vyzveme organizaci na další jednání o
dotaci.

7

13. Návrh dodatku k nájemní smlouvě nebytových prostor - hospoda
Starosta informoval, že po dohodě s nájemcem Lazi Group s.r.o. by bylo vhodné v dnešní nejisté době upravit smluvní podmínky o úlevu od nájemného po dobu, po kterou bude muset
nájemce provozovnu uzavřít z důvodu vládních nařízení.
Usnesení č. 13.1. – 8/2020
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor se spol.
Lazi Group s.r.o. *
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, T. Šenkyřík, M. Jašek)
proti
0
zdrželi se
0
*Schválený dodatek je přílohou č. 11 tohoto zápisu.
14. Diskuze
Starosta informoval, že Firma Dimatex, která má u nás uložený kontejner pro sběr textilu nás
žádá o poplatek za svoz. Nyní máme i my vlastní kontejner. Oba kontejnery firma vyváží a
platí nám pronájem za jeden kont. 750,-/rok. Nově chtějí poplatek za pronájem zrušit a po
nás-obci poplatek za svoz 900,-/kont./rok. Starosta navrhuje poptat firmy, které se svozem textilu zabývají, aby poslali jejich nabídky.
Mgr. Grolich s navrženým postupem souhlasí.
Pan Petr Kolář projevil zájem o zpracování a odvoz dřeva od rybníka a U třech chlapců. Za
úklid prořezávky, nebo vyvráceného stromu starosta navrhuje ponechání dřeva žadateli.
Stejně tak pan Jašek z Podškolí žádá o možnost úklidu a zpracování vyvráceného stromu na
stráni směrem na Vinohrádky.
Skauti žádají o příspěvek na Šprýmiádu 2021. S příspěvkem na tuto akci se počítá v rozpočtu
obce na příští rok částkou 3.000,-.
Starosta představil plán inventur za rok 2020. Starosta žádá o inventarizaci majetku do 1.2.2021.
Stanovena komise pro provedení inventarizace: Předseda IK Martin Sedlák, členové IK Zdeněk
Severa, Mgr. Veronika Kadlecová.
Diskuse:
L. Putna: U Putnů je rozbitý kanál, když někdo okolo jede, dělá kanál velký hluk.
Mgr. Grolich doporučil připomenout pí. Staňkové ze svazku pro VaK Šlapanicko.
M. Sedlák vznesl požadavek na doplnění lékárničky do KD.
L. Putna upozornil na nutnost revize komínů.
P. Košina se ptal na řešení akustiky v pohostinství. Ing. Šenkyřík řekl, že zakázka je objednána.
Materiál by měl dorazit do konce roku, práce na montáži proběhnou v roce příštím.
P. Hlučka (veřejnost) doporučuje zajistit výběr zhotovitele na vložkování plynovodu v Zamlýní,
aby se mohla akce zaštítit papírově. Mgr. Grolich doporučuje řešit nejprve plynovod, následně
řešit bourání váhy.
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Ing. Jan Grolich představil výši nákladů na správu obecního vodovodu a výpočet ceny
vodného. Cena vodného pro příští rok zůstává zachována a to ve výši 17,- Kč/m3.
L. Putna: Některé vodoměry nejsou plombované, doporučuji plombovat.
T. Šenkyřík řekl, že to probere s. p. Buchtou.

Přehled plnění úkolů

Č.
4

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 6/2019
Úkol
Řešitelé
Zajištění opravy trámu na půdě
Starosta

Stav
V řešení

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 1/2020
Č.
9

Úkol
Objednávka 5 stolů do KD

Řešitelé
Starosta

Stav
V řešení

Č.
21
22
23

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 3/2020
Úkol
Řešení bouchajících kanálů v Zaosadí
Řešení hnízd ptáků na sokolovně a na kapličce
Vyznačení šikmého parkování u KD alespoň pro 4
auta

Řešitelé
Starosta
Starosta
Starosta

Stav
V řešení
V řešení
V řešení

Starosta

V řešení

Řešitelé
Starosta
Starosta

Stav
V řešení
V řešení

Starosta

V řešení

24

Č.
1
9
13

Č.
3
6

Řešení svahu nad gabionovou zdí, aby se
nesplachovala hlína

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 5/2020
Úkol
Poptávka dřevěného obložení a terasy
Zveřejnit záměr na prodej pozemků a oslovit
zájemce
Zaslání předběžných nabídek traktorů

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 6/2020
Úkol
Řešitelé
Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. Starosta
403/2
Zajištění nabídky fy Quantum
Starosta

Stav
V řešení
V řešení

Nové úkoly
Tabulka úkolů – zastupitelstvo 8/2020
Č.
1
2
3
4

Úkol
Zveřejnění rozpočtu na webu obce
Úhrada poplatku
Podpis smlouvy o poskytnutí fin. daru
Zveřejnění rozpočtového opatření na webu obce
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Řešitelé
Starosta
administrativa
Starosta
Starosta, admin.

Stav
hotové
hotové
hotové
hotové

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Na vědomí ředitelce MŠ
Zveřejnit vyhlášku č.2/2020 na ÚD a webu obce
Zveřejnit vyhlášku č.3/2020 na ÚD a webu obce
Na vědomí panu Svobodovi
Uzavřít kupní smlouvu
Zajistit geometrický plán
Zajistit územní studii
Požádat o.s. V růžovém sadu o doplnění žádosti
Požádat o.s. Paspoint o doplnění žádosti
Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě

Starosta
Starosta, admin.
Starosta, admin.
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta

hotové
hotové
hotové
hotové
v řešení
v řešení
v řešení
hotové
hotové
v řešení

15. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:25 h.

Přílohy zápisu:
Příloha č.1
Prezenční listina (volná příloha)
Příloha č.2
Zveřejněná informace o konání zasedání zastupitelstva podle §93 odst.1
zákona o obcích (volná příloha)
Příloha č.3
Schválený rozpočet a rozpočtové výhledy (volná příloha)
Příloha č.4
Smlouva o poskytnutí finančního daru (volná příloha)
Příloha č.5
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020 (volná příloha)
Příloha č.6
Schválený rozpočet MŠ na rok 2021 (volná příloha)
Příloha č.7
Schválená vyhláška č.2/2020 (volná příloha)
Příloha č.8
Schválená vyhláška č.3/2020 (volná příloha)
Příloha č.9
Přehledy dotčených pozemků (volná příloha)
Příloha č.10
Schválená kupní smlouva (volná příloha)
Příloha č.11
Schválený dodatek k nájemní smlouvě (volná příloha)

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 12. 2020
Starosta

___________________
Ing. Tomáš Šenkyřík

Ověřovatelé

___________________
Mgr. Michal Jašek
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___________________
Petr Košina

