Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
Den zasedání: 23.června 2020

č. 4/2020

Zápis
1.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 4/2020 v 18.32 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, omluven je Lukáš Putna. Zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele M. Jaška a V.
Kadlecovou.
Usnesení č.1.1. –4/2020
Zastupitelstvo volí za zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele M. Jaška a V. Kadlecovou.
Hlasování:
pro
Košina)
proti
zdrželi se
2.

6

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

0
2

(M. Jašek, V. Kadlecová)

Schválení programu

Starosta obce přednesl body programu dle zveřejněné pozvánky na zasedání zastupitelstva a
navrhl doplnit jednání o body:
Řešení odpadového hospodářství
Schválení smluv na dotace z Jihomoravského kraje
Projekt revitalizace Klidové zóny
Dar na pořádání Anenských hodů
a vypustit bod Věcná břemena.
Usnesení č.2.1. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Opravy hospody
4.
Řešení inženýrských sítí v areálu bývalého JZD
5.
Nový zdroj pitné vody
6.
Rozpočtová opatření
7.
Řešení odpadového hospodářství
8.
Schválení smluv na dotace z Jihomoravského kraje
9.
Projekt revitalizace Klidové zóny
10. Dar na pořádání Anenských hodů
11. Diskuze
12. Závěr
1

Hlasování:
pro
proti
zdrželi se

3.

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Opravy hospody

Starosta informoval o průběžných pracích v hospodě.
Je domluvené vymalování, které by mělo proběhnout v týdnu od 6. července. Pak bude
možné položit podlahy, podlaháři jsou už také domluvení.
V rámci výmalby považuje za vhodné, aby se natřela i vnější fasáda hospody, která je
narušena od předchozích reklam a od přesunutí elektroměru na venkovní fasádu.
Bylo dohodnuto, že se nechá od malířů natřít i venkovní fasáda, a to v barvě, která by
odpovídala barvě kulturního domu, tedy ve stávající barvě.
Aktuálně je potřeba schválit objednávku svítidel a smlouvu na dodávku nábytku.
Svítidla byla kalkulována u firmy, která dodávala světla i do KD, celková částka je 81.916,88,Kč vč. DPH.
Nábytek byl poptán u několika firem, byly podány tři nabídky. Poptány byly dvě verze
zhotovení stolů a lavic – ve variantě dub masiv nebo dýha.
Nejlevnější byla nabídka p. Z. Kříže s nabídkovou cenou 291.150,- Kč za variantu masiv a
242.340,- Kč za variantu dýha.
V. Kadlecová podotkla, že u nabídky p. Kříže není mezi masivem a dýhou velký rozdíl,
doporučuje vyrobit nábytek v masivu, protože bude odolnější.
M. Sedlák také souhlasí s výrobou nábytku v masivu.
Z. Severa dodal, že masiv se dá v případě poničení opravit.
Usnesení č. 3.1. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje objednávku svítidel u firmy myLIGHT s.r.o. za celkovou částku 81.916,88
Kč vč. DPH.
Hlasování:
pro
-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Usnesení č. 3.2. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na dodávku nábytku ve variantě masiv se Zdeňkem
Křížem za celkovou částku 291.150,- Kč.
Hlasování:
pro
-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Tabulka úkolů
Úkol
Objednávka svítidel do hospody
Podpis smlouvy na dodání nábytku do hospody
2

Řešitelé
Starosta
Starosta

4.

Řešení inženýrských sítí v areálu bývalého JZD

Starosta předložil ke schválení smlouvy na převod vodovodu a komunikace v bývalém areálu
JZD.
Aktuálně probíhá projektování opravy plynovodu, aby se mohla odpojit budova bývalé váhy
a zbourat.
Dále se jedná o prodeji pozemků kolem bývalé pekárny. Tento záměr chce obec spojit s tím,
že se vzájemně vypořádají pozemky v „ostrůvcích“ po bývalém vepřínu a kravínu.
Obec má dále zájem odkoupit pozemky pro vedení inženýrských sítí a pro lokalitu biokoridorů
dle územního plánu.
Bylo dohodnuto, že k vzájemnému prodeji a koupi pozemků se přistoupí pouze v případě, že
budou uzavřeny kupní smlouvy na převod vodovodu a komunikace. Konkrétní výměry
převáděných pozemků budou řešeny geometrickým plánem a až potom bude možné
uzavírat kupní smlouvy.
Na žádost J. Grolicha st. se prošly kupní smlouvy na vodovod a komunikaci.
Usnesení č. 4.1. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na převod vodovodu, kupní smlouvy na
převod komunikace a dodatku k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů.
Hlasování:
pro

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

proti
0
zdrželi se
0
*Schválená kupní smlouva na převod vodovodu je přílohou č. 3 tohoto zápisu, schválená
kupní smlouva na převod komunikace je přílohou č. 4 tohoto zápisu a schválený dodatek k
dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Usnesení č. 4.2. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 2150/1 o výměře cca 650 m2,
části pozemku p. č. 2175 o výměře cca 50 m2, části pozemku p. č. 2176 o výměře cca 50 m2,
pozemku p.č. 2152 o výměře 770 m2, pozemku p.č. 2153 o výměře 45 m2 a pozemku p.č.
659/4 o výměře 142 m2.
Hlasování:
pro
-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Usnesení č. 4.3 – 4/2020
Zastupitelstvo deklaruje vůli provést koupi a prodej pozemků v areálu JZD dle přílohy zápisu
v případě, že budou uzavřeny smlouvy dle usnesení 4.1. – 4/2020.
*Přehled plánovaného prodeje a koupě pozemků je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Uzavření kupní smlouvy na převod vodovodu
Uzavření kupní smlouvy na převod komunikace
Uzavření dodatku k dohodě vlastníků provozně
souvisejících vodovodů
Zveřejnění záměru na prodej pozemků v areálu JZD
3

Řešitelé
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta

5.

Nový zdroj pitné vody

Starosta a Jan Grolich st. informovali o situaci kolem nového zdroje.
Aktuální vrt vykazuje poměrně malé množství vody. Během vrtných prací ale bylo zjištěno, že
v hloubce cca 8 – 15 m jsou poměrně velké nátoky vody. Bylo tedy dohodnuto, že se provede
ještě jeden průzkumný vrt do hloubky max. 17m, který v případě dostatečného množství pitné
vody bude možné převést na zdroj pitné vody a v rámci projektu ho napojit na vodovodní řad.
J. Grolich st. doplnil, že je potřeba se také rozhodnout, jak budeme vyřizovat povolení o
nakládání s podzemními vodami. Základní předpoklad je, že se využijí a na vodovod napojí
nový hluboký vrt a nový mělký vrt, ale do budoucna je potřeba uvažovat o tom, aby se dal
napojit i stávající hluboký průzkumný vrt v případě, že kdyby se v mělkých vrtech objevily
problémy s dusičnany. V plánovaném technickém napojení vrtů se s touto možností bude
počítat.
Z. Severa se dotázal, jestli byla zjištěna kvalita vody z hlubokého vrtu?
Starosta odpověděl, že ano, voda je kvalitní, byly v ní jen bakterie, což bylo způsobeno vrtáním
a tím, že voda nebyla chemicky ošetřena.
Starosta dodal, že v hlubokém vrtu je důležité, že jsou stabilní dusičnany a nenastane problém,
že by se mohly dusičnany ve vodě zvýšit.
Usnesení č. 5.1. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje pořízení nového průzkumného vrtu o hloubce 17m a jeho vyhodnocení
příslušnými zkouškami.
Hlasování:
pro
proti
zdrželi se

-

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Tabulka úkolů
Úkol
Zajištění povolení a realizace průzkumného vrtu

6.

Řešitelé
Starosta

Rozpočtová opatření

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2020, kterým byly do rozpočtu
zapracovány vícenáklady na krizová opatření (15.000,-), které jsou kryty z rezervy z minulých
let.
Starosta dále předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým byly do rozpočtu
zapracovány vícenáklady na SDH Velatice (15.000,-) a náklady na prodej pozemků(20.000,-),
na straně příjmů se vše dokrývá příjmy z prodeje pozemků (200.000,-)a tím pádem je možné i
ponížit čerpání z rezerv z minulých let (-165.000,-).
Usnesení č.6.1. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 a č. 5/2020 v předloženém znění.*
Hlasování:
pro

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

proti
0
zdrželi se
0
*Schválená rozpočtová opatření jsou přílohami č. 7 a 8 tohoto zápisu.

4

Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění rozpočtových opatření

7.

Řešitelé
Starosta

Řešení odpadového hospodářství

Starosta předložil k řešení výpověď aktuálnímu poskytovateli služeb odpadového hospodářství
SUEZ-SITA. Dlouhodobě jsou problémy s fakturací, hlídáním počtu nádob a účtováním
některých služeb. Pokud obec chce řešit jinou nabídku od jiného dodavatele musí smlouvu
vypovědět do 30.6.2020, jinak se smlouva automaticky prodlouží o 2 roky.
Starosta navrhuje smlouvu vypovědět a jednat o podmínkách se stávající firmou i dalšími
firmami.
Je možné jednat o vstoupení obce jako akcionář do společnosti Respono nebo KTS ekologie.
Obě jsou společnosti vlastněné obcemi a mají zájem se rozšířit na území naší obce.
J. Grolich st.: se dotázal, jestli má obec s firmou SUEZ takové problémy, abychom ji museli měnit.
Starosta odpověděl, že od začátku roku je problém s fakturací, pořád dokola se musí
kontrolovat svezené počty popelnic, byly problémy s fakturací odpadů ze sběrného dvora, kdy
jsme za spalitelný odpad a suť platili zbytečně vysokou částku apod. Je problém v personálních
změnách a následné komunikaci.
T. Šenkyřík se dotázal, jestli je možné vozit velkoobjemové kontejnery sami, jinému odběrateli.
Starosta uvedl, že ano. Tato změna se dá provést v podstatě hned. Otázkou je,jestli některá
z firem na toto přistoupí, když nebude vyvážet popelnice.
J. Grolich st. poznamenal, že vzhledem k tomu, že současný trend je, že např. cena papíru jde
nahoru a v této době není dobré dělat výběrové řízení. A dotázal se, jestli ve smlouvách SUEZu
je možno měnit ceny každoročně?
Starosta uvedl, že SUEZ každý rok předkládá nové ceny formou přílohy ke smlouvě a problém
je, že smlouva se vždy prodlužuje o dva roky, vypovědět ji můžeme tento rok do konce června
a pak s tím zas dva roky obec nic nemůže dělat.
V. Kadlecová dodala, že jde o to, že musíme do konce června podat výpověď a zároveň
jdeme do rizika, že nevíme, jaké vysoutěžíme ceny.
Starosta uvedl, že se bude jednat i s firmou SUEZ a je vždy možnost vzít výpověď zpět.
T. Šenkyřík navrhl jít do výběrového řízení už z důvodu, aby obec získala rozumnější smlouvu
s jasnými podmínkami bez dvouletého prodlužování.
Usnesení č. 7.1. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje vypovězení smlouvy se společností SUEZ.
Hlasování:
pro
-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Tabulka úkolů
Úkol
Zajištění výpovědi smlouvy společnosti SUEZ
Příprava výběrového řízení nového dodavatele

5

Řešitelé
Starosta
Starosta

8.

Schválení smluv na dotace z Jihomoravského kraje

Starosta informoval, že byly schváleny dvě žádosti o dotace – Oprava interiéru KD Velatice a
Rodinné aktivity ve Velaticích.
Na tyto dva projekty je potřeba schválit uzavření dotační smlouvy
Usnesení č. 8.1. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem na
projekt Oprava interiéru KD Velatice.
Hlasování:
pro

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

proti
0
zdrželi se
0
*Schválená smlouva je přílohou č. 9 tohoto zápisu.
Usnesení č. 8.2. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem na
projekt Rodinné aktivity ve Velaticích.
Hlasování:
pro

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

proti
0
zdrželi se
0
*Schválená smlouva je přílohou č. 10 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Uzavření smluv o poskytnutí dotací s JMK

9.

Řešitelé
Starosta

Projekt revitalizace Klidové zóny

Starosta předložil ke schválení nabídku na zhotovení projektu na revitalizaci Klidové zóny za
částku 29.040,- Kč.
Usnesení č. 9.1. – 3/2020
Zastupitelstvo schvaluje pořízení projektu na revitalizaci Klidové zóny za částku 29.040,- Kč.
Hlasování:
pro
proti
zdrželi se

-

7
0
1

(J. Grolich ml., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
(J. Grolich st.)
Tabulka úkolů

Úkol
Objednávka projektu revitalizace Klidové zóny

10.

Řešitelé
Starosta

Dar na pořádání Anenských hodů

Starosta předložil ke schválení dar ve výši 10.000,- Kč pro SDH Velatice na pořádání Anenských
hodů.
6

Usnesení č. 10.1. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 10.000,- Kč pro SDH Velatice na pořádání Anenských hodů.
Hlasování:
Hlasování:
pro
7
Z. Severa, T. Šenkyřík)
proti
0
zdrželi se
1

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová, M. Sedlák,
(P. Košina)

Tabulka úkolů
Úkol
Uzavření darovací smlouvy na pořádání Anenských hodů

Řešitelé
Starosta

11. Diskuze
Opravy silnic
Starosta informoval, že obdržel nabídku na kompletní opravu cesty kolem Koudelků, Strejčků
za celkovou částku 427.000,- Kč. Proto by provedl opravy podle původní kalkulace pouze
s opravou křižovatky.
Ořez keřů kolem silnice na Podolí
Starosta předložil nabídku na strojové osekání keřů a stromů podél asfaltové cesty na Podolí,
kde už se nedá projet a auta i traktory objíždí keře do pole a ničí krajnici. Celková částka je
max. 29. 000,- Kč vč. DPH. Je možné, že finální částka bude nižší, protože bude stačit prořez
pouze jedním strojem a nebude nutné dokončovat práce ve výškách druhým strojem.
Bylo dohodnuto, že bude prořez proveden.
MAS Slavkovské bojiště
Starosta informoval, že je potřeba znovu přijmout usnesení, že obec poskytuje svoje území pro
zpracování strategie MAS Slavkovské bojiště pro další dotační období.
Usnesení č. 11.1. – 4/2020
Zastupitelstvo schvaluje zařazení správního území obce Velatice do územní působnosti
integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021-2027.
Hlasování:
pro
proti
zdrželi se

-

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Tabulka úkolů
Úkol
Objednávka opravy silnic
Objednávka ořezu keřů kolem silnice na Podolí
Zaslání usnesení MAS Slavkovské bojiště

Řešitelé
Starosta
Starosta
Starosta

Přehled plnění úkolů

Č.
11

Tabulka úkolů – dřívější zastupitelstva
Úkol
Řešitelé
Zajistit projekt na plynovod
starosta

7

Stav
V řešení

Č.
3

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 5/2019
Úkol
Řešitelé
Uzavření směnné smlouvy
Starosta

Stav
Splněno

Č.
4

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

Stav
V řešení

Č.
9

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 1/2020
Úkol
Řešitelé
Objednávka 5 stolů do KD
Starosta

Stav
V řešení

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 3/2020
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

Úkol
Podpis a odeslání smlouvy o dotaci se SFŽP
Uzavření dodatku ke smlouvě s Unigeo
Uzavření nájemní smlouvy – pohostinství
Uzavření kupní smlouvy na pozemky pod
chodníkem
Uzavření kupní smlouvy na pozemek zahrady
Uzavření kupní smlouvy na pozemky pod garáží
Uzavření směnné smlouvy na pozemky pod silnicí
Uzavření kupních smluv – pozemky 401/2 a 407/2
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem
Šlapanice na projednání veřejnoprávní agendy
Vyhotovit interní sdělení pro účetní – odpuštění
nájemného Velatice 35.
Vyhotovit interní sdělení pro účetní – snížení
nájemného Dimatex
Uzavření smlouvy na zednické práce
Objednávka židlí do hospody
Zveřejnění závěrečného účtu a oznámení o
zveřejnění
Oznámení schválení občanských projektů
žadatelům
Zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2020
Uzavření dodatku ke sml. o věcném břemenu s
GasNet
Uzavření smlouvy o věcném břemenu s CETIN
Objednávka stojanů k ZŠ Mokrá
Objednání opravy silnic
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
Starosta

Stav
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
V řešení

Starosta

Splněno

Starosta

Splněno

Starosta
Starosta
Starosta

Splněno
V řešení
Splněno

Starosta

Splněno

Starosta
Starosta

Splněno
Splněno

Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta

Splněno
Splněno
Splněno
V řešení
V řešení
V řešení

Řešení svahu nad gabionovou zdí, aby se
nesplachovala hlína

Starosta

V řešení
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Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 4/2020
Úkol
Objednávka svítidel do hospody
Podpis smlouvy na dodání nábytku do hospody
Uzavření kupní smlouvy na převod vodovodu
Uzavření kupní smlouvy na převod komunikace
Uzavření dodatku k dohodě vlastníků provozně
souvisejících vodovodů
Zveřejnění záměru na prodej pozemků v areálu
JZD
Zajištění povolení a realizace průzkumného vrtu
Zveřejnění rozpočtových opatření
Zajištění výpovědi smlouvy společnosti SUEZ
Příprava výběrového řízení nového dodavatele
Uzavření smluv o poskytnutí dotací s JMK
Objednávka projektu revitalizace Klidové zóny
Uzavření darovací smlouvy na pořádání
Anenských hodů
Objednávka opravy silnic
Objednávka ořezu keřů kolem silnice na Podolí
Zaslání usnesení MAS Slavkovské bojiště

Řešitelé
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta

Stav

Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta

12. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:50 h.

Přílohy zápisu:
Přílohač.1
Prezenční listina (volná příloha)
Přílohač.2
Zveřejněná informace o konání zasedání zastupitelstva podle §93 odst.1
zákona o obcích (volná příloha)
Přílohač.3
Kupní smlouva na převod vodovodu (volná příloha)
Příloha č.4
Kupní smlouva na převod komunikace (volná příloha)
Příloha č.5
Dodatek k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů (volná příloha)
Příloha č.6
Přehled plánovaného prodeje a koupě pozemků (volná příloha)
Příloha č.7
Rozpočtové opatření č. 4/2020(volná příloha)
Příloha č.8
Rozpočtové opatření č. 5/2020 (volná příloha)
Příloha č.9
Smlouva o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem na projekt Oprava
interiéru KD Velatice (volná příloha)
Příloha č.10
Smlouva o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem na projekt Rodinné
aktivity ve Velaticích (volná příloha)

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 6.2020
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

Ověřovatelé

___________________
Mgr. Veronika Kadlecová
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___________________
Mgr. Michal Jašek

