Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
Den zasedání: 12. listopadu 2020

č.7/2020

Zápis
1.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 7/2020 v 18.06 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
8 členů zastupitelstva, omluvena je Veronika Kadlecová. Zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele P. Košinu a M. Jaška.
Usnesení č. 1.1. – 7/2020
Zastupitelstvo volí za zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele P. Košinu a M. Jaška.
Hlasování:
pro
Putna)
proti
zdrželi se
2.

6

(J. Grolich ml., J. Grolich st., Z. Severa, T. Šenkyřík, M. Sedlák, L.

0
2

(P. Košina, M. Jašek)

Schválení programu

Starosta obce přednesl body programu dle zveřejněné pozvánky na zasedání zastupitelstva a
navrhla, aby byl před diskuzi doplněn bod Smlouva o sběru, svozu a odstranění odpadu.
Usnesení č. 2.1. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Změna ve vedení obce
4.
Řešení pozemků v areálu Za Mlýnem
5.
Dodatek ke smlouvě o dílo na nový zdroj vody
6.
Řešení akustiky hospody a rodinného centra
7.
Záměr stavby přípojky CETIN
8.
Záměr na koupi pozemků
9.
Rozpočtová opatření
10. Věcná břemena
11. Smlouva o sběru, svozu a odstranění odpadu
12. Diskuze
13. Závěr
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
1

3.

Změna ve vedení obce

Starosta oznámil, že se z důvodu zvolení hejtmanem Jihomoravského kraje vzdává funkce
starosty ke dni 15. 11. 2020.
Poděkoval za spolupráci všem stávajícím zastupitelům i zastupitelům po celou dobu, kdy
funkci starosty vykonával.
Dále informoval, že je potřebné zvolit nového starostu od 16. listopadu 2020. Navrhl, aby za
starostu byl zvolen Tomáš Šenkyřík, stávající místostarosta.
T. Šenkyřík souhlasí s nominací.
Usnesení č. 3.1. – 7/2020
Zastupitelstvo volí za starostu ode dne 16. listopadu 2020 Ing. Tomáše Šenkyříka.
Hlasování:
pro
7
Z. Severa, M. Jašek)
proti
0
zdrželi se
1

(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Sedlák,
(T. Šenkyřík)

Starosta dále informoval, že díky tomu, že byl starostou zvolen stávající místostarosta, je potřeba
také zvolit od 16. listopadu 2020 místostarostu.
T. Šenkyřík navrhl na zvolení místostarostu Mgr. Jana Grolicha, protože je to člověk, který má o
rozdělaných věcech největší přehled.
Mgr. Jan Grolich s nominací souhlasí s tím, že počítá, že by tuto funkci nevykonával do konce
volebního období.
Usnesení č. 3.2. – 7/2020
Zastupitelstvo volí za místostarostu ode dne 16. listopadu 2020 Mgr. Jana Grolicha.
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
4.

Řešení pozemků v areálu Za Mlýnem

Starosta předložil ke schválení tři kupní smlouvy.
První smlouvou obec prodává dohodnuté pozemku p. Hlučkovi za celkovou částku
1 332 300,- Kč.
Druhou smlouvou prodává p. Hlučka pozemky obci za celkovou částku 1 052 590,- Kč.
Třetí smlouvou prodává p. Hlučka obci splaškovou kanalizaci za částku 430.000,- Kč. Tato
smlouva nabude účinnosti až vydáním kolaudace splaškové kanalizace.
Starosta zopakoval vysvětlení ceny pozemku p.č. 2150/1 kolem pekárny, kdy se výsledná
cena za metr čtvereční vypočítala jako z následujících částek:
- pod přístavkem – 53 m2 za 1100,- Kč/m2
- pod silnicí – 234 m2 za 50,- Kč/m2
- zeleň kolem – 536 m2 za 200,- Kč/m2
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Celková výměra pozemku kolem pekárny je tedy 823 m2, celková cena 177.200,- Kč a výsledná
cena za m2 vychází 215,31 Kč / m2.
Kupní smlouvy na pozemky budou po podpisu a úhradě kupní ceny podána na katastr
současně.
Usnesení č. 4.1. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v areálu Za Mlýnem
Pavlovi Hlučkovi za celkovou částku 1 332 300,- Kč. *
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. 3 tohoto zápisu.
Usnesení č. 4.2. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků v areálu Za Mlýnem od
Pavla Hlučky za celkovou částku 1 052 590,- Kč. *
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. 4 tohoto zápisu.
Usnesení č. 4.3. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi splaškové kanalizace od Pavla
Hlučky za částku 430.000,- Kč. *
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. 5 tohoto zápisu

Tabulka úkolů
Úkol
Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v areálu Za
Mlýnem
Uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků v areálu Za
Mlýnem
Uzavření kupní smlouvy na koupi splaškové kanalizace

5.

Řešitelé
Starosta
Starosta
Starosta

Dodatek ke smlouvě o dílo na nový zdroj vody

Starosta předložil ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo na stavbu „Velatice - posílení vodního
zdroje, Etapa 2 – Stavba, technologie“. Při realizaci tohoto díla došlo ke změnám – vícepracím
i méněpracím zejména z důvodu napojení nového vrtu HV - 103 a z důvodu dohodnutých
změn jak např. místo betonové šachty je šachta plastová.
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Na základě těchto změn byl vypracován dodatek, který řeší všechny změny oproti původnímu
rozpočtu. Výsledná cena je o 73.990,- Kč bez DPH vyšší než původní cena.
J. Grolich st. podrobně seznámil s postupem prací a prošel kalkulaci víceprací a méněprací a
odůvodnil jednotlivé položky.
Usnesení č. 5.1. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Terrabau na
zakázku „Velatice - posílení vodního zdroje, Etapa 2 – Stavba, technologie“, která navyšuje
cenu díla o 73.990,- Kč bez DPH a posunuje termín plnění na 31. 10. 2020.*
Hlasování:
pro
7
(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, P. Košina, M. Sedlák,
Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
zdrželi se
1
(L. Putna)
*Schválený dodatek ke smlouvě o dílo je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Tabulka úkolů
Úkol
Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo - Terrabau

6.

Řešitelé
Starosta

Řešení akustiky hospody a rodinného centra

Starosta informoval, že byly zjišťovány možnosti řešení akustiky v hospodě.
Spolu s místostarostou zajistili poměrně levné řešení formou melaminových panelů na strop
v kombinaci s obrazy na stěnách (fotky z historie Velatic) z akustického materiálu.
Celková částka za 24 panelů (rozměr 1m2) a obrazů na stěnách (celkem cca 6m 2) je včetně
dopravy 37.442,- Kč bez DPH.
Bylo poptáno i řešení rodinného centra, kde bylo navrženo max. 54 panelů (0,5 m 2) za cca
15.720,- Kč bez DPH.
Montáž je teoreticky možné provést vlastnoručně, ale byly zajištěny nabídky na oba prostory:
Firma, co dodává panely - orientačně 17 000,- Kč bez DPH
Firma, co dodávala nápisy pro obec – 10 000,- Kč bez DPH.
Starosta navrhuje pořídit panely pro oba prostory. Je možné, že panely do rodinného centra
nebudou potřeba všechny a bude je možné pak doplnit do hospody.
Z. Severa se zeptal, jak jsou panely těžké a zda bude lepení mamutem dostatečné.
L. Putna uvedl, že s tím má zkušenosti a že by to lepidlo mělo udržet.
Starosta konstatoval, že firma s tím má velkou praxi a že nemá obavy, že by s tímto provedením
byl problém.
P. Košina dodal, že hospoda působí studeně a že by obrazové panely prostor oživily.
Usnesení č. 6.1. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje pořízení melaminových akustických panelů a akustických obrazů do
hospody a rodinného centra za celkovou částku cca 53.500,- Kč bez DPH a instalaci 10.000,Kč bez DPH. *
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Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Jašek, M.
Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
zdrželi se
0

Tabulka úkolů
Úkol
Objednat akustické panely, obrazy a instalaci

7.

Řešitelé
Starosta

Záměr stavby přípojky CETIN

Starosta představil projekt na posílení internetového signálu, kdy je nutné zřídit přípojku pod
silnicí naproti mlýnu.
Řešení je poměrně komplikované – musí se projít pod silnicí v nejužším místě za mostem u mlýna,
potom v trubce po čele přemostění a pak výkopem ke sloupu u sběrného místa s kontejnery.
Je to poměrně komplikovaná stavba, která při realizaci znemožní průjezd v tomto místě. Je
plánované, že se stavba bude dělat po částech, aby zde průjezd byl možný, ale autobus tudy
fakticky neprojede.
Starosta dále uvedl, že podle něj není obec oprávněna se vyjádřit k části stavby, která vede
po přemostění potoka, protože není v majetku obce. K této části by se měla vyjádřit SÚS JMK.
Bylo dohodnuto, že starosta investorovi oznámí, že obec souhlasí s realizací přípojky CETIN na
obecních pozemcích, ale že se nemůže vyjádřit k části stavby, která vede po přemostění
potoka.
Tabulka úkolů
Úkol
Odeslat vyjádření ke stavbě přípojky CETIN

8.

Řešitelé
Starosta

Záměr na koupi pozemků

Starosta informoval, že z důvodu rozšíření Aleje života hledal v katastru vhodné pozemky.
Jako nejlepší vidí variantu pokračování Aleje života na Vinohrádkách, kde cesty i pozemky
podél cesty jsou v soukromém vlastnictví.
Jedná se o pozemek p.č. 1268 o výměře 735 m2 a navazující pozemek p.č. 1269 o výměře
3000 m2. Za tyto pozemky byla majitelce nabídnuta cena 15,- Kč za m2, tedy celkově 56.025,Kč.
Na tyto pozemky navazují další, hlavně pozemek p.č. 532, pozemek p.č. 590/10, pozemek
p.č. 536/2, pozemek p.č. 537/12 a pozemek p.č. 1271 o celkové výměře 5 773 m2, za které
bylo majitelce předběžně nabídnuto 10,- Kč za m2, tedy celkově 57.730,- Kč.
V součtu pak za všechny pozemky 113.755,- Kč. Starosta navrhuje koupit všechny pozemky,
protože tato majitelka dostává i nabídky od spekulantů a podle něj by mělo být záměrem
obce i do budoucna jakékoli pozemky za rozumné ceny získávat do majetku, aby je nezískávali spekulanti.
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T. Šenkyřík dodal, že tím zachováváme biodiverzitu v krajině a bylo by možné získat i dotaci na
údržbu tohoto pozemku. Bylo by dobré, zachovat původní prostředí pro živočichy. Byl by získán
i prostor pro výsadbu alejí života. Snahou obce by mělo být získávat podobné pozemky do
majetku obce, aby se zabránilo vykupování ze strany spekulantů.
Z. Severa se zeptal, zda majitelka s těmito cenami souhlasí.
Starosta konstatoval, že majitelka s cenami souhlasila.
Usnesení č. 8.1. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků p.č. 1268 a p.č. 1269 za cenu 15,- Kč za m2 a pozemky
p.č. 1271, p.č. 532, p.č. 536/2, p.č. 537/12, p.č. 590/10 za cenu 10,- Kč za m2 , tj. vše za celkovou
částku 113.755,- Kč.*
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Jašek, M.
Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
zdrželi se
0
*Schválená smlouva na koupi pozemků je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Uzavřít smlouvu na koupi pozemků - Vinohrádky

9.

Řešitelé
Starosta

Rozpočtová opatření

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2020 a rozpočtové opatření 9/2020.
Rozpočtové opatření č. 8 obsahuje příspěvek na kalendáře ve výši 10.000,- Mikroregionu
Roketnice a přesun prostředků ve výši 50.000,- z kulturního domu na náklady na opravy na
hospodu.
Rozpočtové opatření č. 9 zapracovává na straně výdajů i příjmů záměr na koupi a prodej
pozemků v lokalitě Za mlýnem včetně nákupu splaškové kanalizace, zvýšené výdaje jsou
řešené přesunem rezervy na opravu mostu v Zaosadí, která se v letošním roce nebude
realizovat.
Usnesení č. 9.1. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 8/2020 a 9/2020 v předloženém
znění.*
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Jašek, M.
Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
zdrželi se
0
*Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020 je přílohou č. 8 a rozpočtové opatření č. 9/2020 je
přílohou č. 9 tohoto zápisu.

Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění rozpočtového opatření 8/2020 a 9/2020
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Řešitelé
Starosta

10. Věcná břemena
Starosta předložil ke schválení následující smlouvy:
- Smlouva o věcném břemeni – přípojky NN Za Mlýnem – přípojka pro RD p. Skopala – na
základě dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí.
- Smlouva o věcném břemeni – přípojky NN Za Školou – přípojka pro RD č.p. 106 – na základě
dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí.
- Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno na kabelové vedení VN – přeložka podél
budoucí cyklostezky na Tvarožnou
- Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno na kabelové vedení NN – přípojka k novým
domům Pod Školou
Usnesení č. 10.1. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení přípojky NN na
pozemku p. č. 665 se společností E.ON Distribuce, a. s. za částku 1.000,- Kč.
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Jašek, M.
Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 10.2. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení přípojky NN na
pozemcích p.č. 161/1 a p.č. 126/1 se společností E.ON Distribuce, a. s. za částku 1.100,- Kč.
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Jašek, M.
Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 10.3. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
vedení VN na pozemcích p.č. 895 a p.č. 1079 k.ú. Tvarožná se společností E.ON Distribuce, a.
s. za částku 3.000,- Kč.
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Jašek, M.
Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 10.4. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
vedení přípojky NN na pozemku p.č. 161/1 se společností E.ON Distribuce, a. s. za částku 1.000,Kč.
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, V. Kadlecová, M. Jašek, M.
Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
zdrželi se
0
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Tabulka úkolů
Úkol
Uzavřít smlouvu VB - přípojka RD Skopal
Uzavřít smlouvu VB - přípojka RD 106
Uzavřít smlouvu o SB VB – přeložka VN
Uzavřít smlouvu o SB VB – přípojka NN

Řešitelé
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta

11. Smlouva o sběru, svozu a odstranění odpadu
Starosta informoval, že po zaslání výpovědi stávající smlouvy, byly řešeny tři nabídky na dodavatele. Dvě nabídky od konkurenčních firem byly méně výhodné, než nabídka od stávajícího
dodavatele SUEZ CZ a.s.
Bylo s nimi vedeno jednání o změně podmínek ve smlouvě a bylo dohodnuto, že stará
smlouva bude nahrazena novou smlouvou, která jasněji řeší proces změny ceníků a výpověď
smlouvy je 6 měsíců kdykoli bez udání důvodů. To byly hlavní změny, které byly ze strany obce
požadovány.
Vzhledem k tomu, že v posledních letech nedosahovaly náklady dle stávající smlouvy na
částku 500.000,- Kč ročně, tj. méně než 2 miliony za čtyři roky, není nutné realizovat standardní
výběrové řízení.
Dále starosta informoval, že na příští zastupitelstvo budou ze strany dodavatele připraveny
nové ceníky, kde avizoval mírné navýšení ceny.
Usnesení č. 11.1. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o sběru, svozu a odstranění odpadu se společností
SUEZ CZ a.s.*
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Jašek, M.
Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
zdrželi se
0
*Schválená smlouva o sběru, svozu a odstranění odpadu je přílohou č. 10 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Uzavřít smlouvu o sběru, svozu a odstranění odpadu

Řešitelé
Starosta

12. Diskuze
Dar pro Oblastní charitu Rajhrad
Oblastní charita Rajhrad nás požádala o příspěvek 864,- Kč za poskytnutou službu v r. 2020.
Starosta navrhuje dát dar ve výši1000,- Kč, aby se kvůli tak nízké částce nemuselo řešit
vyúčtování dotace.
Usnesení č. 12.1. – 7/2020
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Oblastní charitě Rajhrad ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Jašek, M.
Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
8

zdrželi se
0
Závěrečné účty svazků obcí
Starosta informoval, že obec má povinnost vzít na vědomí závěrečné účty svazků obcí, ve
kterých je členem, proto předkládá na vědomí závěrečné účty všech svazků.
Usnesení č. 12.2. – 7/2020
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečné účty za rok 2020 svazků obcí:
DSO Mikroregionu Roketnice,
Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko,
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko.
Hlasování:
pro
8
(J. Grolich ml., J. Grolich st., L. Putna, P. Košina, M. Jašek, M.
Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
zdrželi se
0
Garáž pro malotraktor
L. Putna se dotázal, jak to vypadá s přístřeškem na traktor.
Starosta uvedl, že tento úkol předá T. Šenkyříkovi. Už věc konzultoval s M. Černou, ale je potřeba
na místě vyřešit umístění a rozměry stavby.
L. Putna navrhl, že by se prostory mohly navrhnout tak, aby je mohla využít i MŠ, např. doplnit
přístřešek jako venkovní třídu.
Vodné
J. Grolich st. informoval, že dělal kontrolu nákladů na vodné s ohledem na náklady na
vybudování nového zdroje vody a zatím z kalkulací vychází, že by se voda nemusela zdražovat.
Poděkování
T. Šenkyřík poděkoval zastupitelstvu za důvěru, kterou mu projevili. Také by rád poděkoval
současnému starostovi za vše, co pro obec udělal.

Přehled plnění úkolů
Tabulka úkolů – dřívější zastupitelstva
Č.
11

Úkol
Zajistit projekt na plynovod

Řešitelé
starosta

Stav
Splněno

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
9

Stav
V řešení

Č.
21
22
23

24

Č.
1
4
5
9
13

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
Řešení svahu nad gabionovou zdí, aby se
nesplachovala hlína

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 5/2020
Úkol
Poptávka dřevěného obložení a terasy
Zaslání vyhlášky ke kontrole MV ČR
Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.
395/2
Zveřejnit záměr na prodej pozemků a oslovit
zájemce
Zaslání předběžných nabídek traktorů

Řešitelé
Starosta
Starosta
Starosta

Stav
V řešení
V řešení
V řešení

Starosta

V řešení

Řešitelé
Starosta
Starosta
Starosta

Stav
V řešení
Splněno
Splněno

Starosta

V řešení

Starosta

V řešení

Řešitelé
Starosta
Starosta
Starosta

Stav
Splněno
Splněno
V řešení

Starosta
Starosta,
místostarosta
Starosta

Splněno
Splněno

Řešitelé
Starosta

Stav

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 6/2020
Č.
1
2
3
4
5

Úkol
Uzavření smlouvy u zrušení věcného břemene
Příprava kupních smluv na pozemky
Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.
403/2
Zveřejnění rozpočtového opatření 7/2020
Objednávka zjednodušené PD opravy mostu

6

Zajištění nabídky fy Quantum

V řešení

Nové úkoly
Tabulka úkolů – zastupitelstvo 7/2020
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Úkol
Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků
v areálu Za Mlýnem
Uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků
v areálu Za Mlýnem
Uzavření kupní smlouvy na koupi splaškové
kanalizace
Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo - Terrabau
Objednat akustické panely, obrazy a instalaci
Odeslat vyjádření ke stavbě přípojky CETIN
Uzavřít smlouvu na koupi pozemků - Vinohrádky
Zveřejnění rozpočtového opatření 8/2020 a
9/2020
Uzavřít smlouvu VB - přípojka RD Skopal
Uzavřít smlouvu VB - přípojka RD 106
10

Starosta
Starosta
Starosta
Starosta,
místostarosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta

11
12
13

Uzavřít smlouvu o SB VB – přeložka VN
Uzavřít smlouvu o SB VB – přípojka NN
Uzavřít smlouvu o sběru, svozu a odstranění
odpadu

Starosta
Starosta
Starosta

13. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:40 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
Kupní smlouva na prodej pozemků v lokalitě Za Mlýnem (volná příloha)
Příloha č.4
Kupní smlouva na koupi pozemků v lokalitě Za Mlýnem (volná příloha)
Příloha č.5
Kupní smlouva na koupi splaškové kanalizace (volná příloha)
Příloha č.6
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Terrabau (volná příloha)
Příloha č.7
Kupní smlouva na koupi pozemků - Vinohrádky (volná příloha)
Příloha č.8
Rozpočtové opatření č. 8/2020 (volná příloha)
Příloha č.9
Rozpočtové opatření č. 9/2020 (volná příloha)
Příloha č.10
Smlouva o sběru, svozu a odstranění odpadu (volná příloha)

Zápis byl vyhotoven dne:13. 11. 2020
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

Ověřovatelé

___________________
Mgr. Michal Jašek
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___________________
Petr Košina

