Z á p i s č. 14
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu Velehrad
Dne:
26. 3. 2014
Začátek:
19,05 hodin
Konec:
20,05 hodin
Počet členů ZO:
11
Zasedání bylo usnášení schopné
Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

Eva Hanáčková
Stanislav Salinger a Ing. Jana Březinová

Ing. Stanislav Gregůrek, starosta obce, přivítal přítomné občany a zahájil zasedání. Nejprve
seznámil s programem zasedání, podle kterého se po celou dobu řídil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyhodnocení úkolů z minulého veřejného zasedání ze dne 18. 12. 2013
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za I. čtvrtletí roku 2014
Schválení závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2013 a schválení účetní uzávěrky
za rok 2013
Informace pro občany
Diskuse
Usnesení
Závěr

NÁVRH USNESENÍ
1)

Zprávu o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne
18. 12. 2013.
Vyhodnocení plnění úkolů z minulého veřejného zasedání přednesl starosta obce
ing. Stanislav Gregůrek (v příloze zápisu) – bez připomínek.
Hlasování:

2)

pro – 11
proti - 0
zdržel se – 0

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za I. čtvrtletí roku 2014
Zprávu za I. čtvrtletí roku 2014 přednesl starosta ing. Stanislav Gregůrek
– bez připomínek
Hlasování:

pro – 11
proti – 0
zdržel se - 0

3)

Odměny neuvolněným členům ZO s platností od 1. 4. 2014
místostarostka – ve výši maximální hranice pevné složky
předsedové výborů - ve výši maximální hranice pevné složky
členové výborů zastupitelstva – ve výši maximální hranice pevné složky
členové zastupitelstva – ve výši maximální hranice pevné složky
dle příslušných sloupců platné přílohy k nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev obcí
Přednesl starosta
Hlasování:

4)

Směrnice k účetním závěrkám obce a příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ Velehrad
Zprávu přednesl starosta – podklady od účetní p. Háblové - bez připomínek
Hlasování:

5)

pro - 11
proti – 0
zdržel se – 0

Účetní závěrku obce za rok 2013 – účetní závěrka poskytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky
Zprávu přednesl starosta – podklady od účetní p. Háblové - bez připomínek
Hlasování:

7)

pro - 11
proti – 0
zdržel se – 0

Závěrečný účet hospodaření obce Velehrad za rok 2013 s výrokem „bez výhrad“
Zprávu přednesl starosta – podklady od účetní p. Háblové - bez připomínek
Hlasování:

6)

pro – 9
proti – 2
zdržel se – 0

pro - 11
proti – 0
zdržel se – 0

Účetní závěrku Základní školy Velehrad a Mateřské školy Velehrad za rok 2013
Zprávu přednesl starosta – podklady od účetní p. Háblové - bez připomínek
Hlasování:

pro - 11
proti – 0
zdržel se – 0

8)

Hospodářský výsledek Základní školy Velehrad ve výši 33 444,59 Kč.
Schvaluje převod a rozdělení tohoto zisku do fondů ZŠ dle rozhodnutí ředitele ZŠ
Velehrad
Hlasování:

9)

Hospodářský výsledek Mateřské školy Velehrad ve výši 21 749,51 Kč.
Schvaluje převod tohoto zisku do fondu rezerv MŠ Velehrad.
Hlasování:

10)

pro - 11
proti – 0
zdržel se – 0

Prodej pozemku p.č. 621 (pozemek pod bytovým domem čp. 271) o výměře 211 m2
vlastníkům bytových jednotek čp. 271
Hlasování:

13)

pro - 11
proti – 0
zdržel se – 0

Finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Háj Velehrad-Modrá ve výši 40tis. Kč na
výsadbu mladých stromků, na obnovu a údržbu zeleně
Seznámil starosta
Hlasování:

12)

pro - 11
proti – 0
zdržel se – 0

Rozpočtové opatření – přijetí úvěru od ČS ve výši 2500tis. Kč na financování podílu
obce na projektu TJ Sokol Velehrad – „Výstavba šaten a sociálního zařízení fotbalu“
Seznámil starosta – bez připomínek
Hlasování:

11)

pro - 11
proti – 0
zdržel se – 0

pro - 11
proti - 0
zdržel se – 0

Prodej obecního pozemku p.č. 626, k.ú. Velehrad (ulice Nad Chmelnicí)
Hlasování:

pro - 0
proti - 9
zdržel se – 2

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.

Realizovat zatravnění venkovní plochy pod „Turistickým centrem Velehrad“
Termín: do 20. 5. 2014
Zajistí: obecní úřad, stavební výbor

2.

Zajistit výběrové řízení na generální rekonstrukci ČS 1 u Magny Moravie
Termín: do 31. 5. 2014
Zajistí: výběrová komise, ZO,
Investa s.r.o Uh. Hradiště

3.

Zajistit výběrové řízení na zasklení schodiště a zádveří na Turistickém centru
Termín: do 31. 5. 2014
Zajistí: Výběrová komise, ZO
Investa s.r.o. Uh. Hradiště

4.

Zajistit pravidelný provoz a realizaci výstav v „Turistickém centru Velehrad“
Termín: průběžně
Zajistí: OÚ, pracovníci TC

5.

Zajistit hladký průběh voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech
23. a 24. 5. 2014
Termín: 23. a 24. 5. 2014
Zajistí: volební komise, prac. OÚ

INFORMACE PRO OBČANY
Výstavy v TC (Cyrilometodějský Velehrad, DZP a ZŠ) – Umělecká středa svatého týdne
ve středu 16. 4. od 16,00 – svoji tvorbu zde předvedou Antonín Hájek, nositel tradice
lidových řemesel, malérečka Petra Haraštová, Františka Snopková, nositelka Ceny
Vladimíra Boučka a další…
10. 5. – Tradiční „Přechod a cyklopřejezd Chřibů“
7. 6. Dětský den – ve spolupráci s Kruhem přátel ZŠ a OÚ Modrá
Pondělí 31. 3. – sběr nebezpečného odpadu na parkovišti
Pátek 4. 4. – sběr velkoobjemového odpadu pod hasičskou zbrojnicí
Sobota 5. 4. – sběr starého železa – hasiči
23. a 24. 5. – Volby do Evropského parlamentu

DISKUZE
Ing. Gregůrek – bude pořízen nový letecký snímek obce (Jas Hosín)
p. Tomáš Luža – dotaz ohledně zasklení schodiště na novém TC – proč se neřešilo ihned při
stavbě?
- starosta situaci vysvětlil

Mgr. Válek – oznámil, že ve dnech 2. 5. nebo 9. 5. budou žáci ZŠ sbírat starý papír a také
bude probíhat sběr elektroodpadu – tyto akce se setkávají s velkým úspěchem
p. Tomáš Valer – ke sběru starého papíru měl připomínku – děti se předhánějí a navštěvují
domácnosti vícekrát, dále upozornil na zanešení koryta potoka Salaška u ZŠ, stromy a keře
jsou přerostlé a zabraňují průtoku – upozornit správce toku
p. Radek Frecer – upozornil na pravidelné znečišťování cyklostezky trusem koňů – upozornit
majitelé koňů
MUDr. Zapletal se k dané věci vyjádřil, že není možné zakázat na cyklostezky vjezd koňům,
ale majitele koňů upozornit, aby si trus po koních uklízeli (trus po psech se také uklízí)

Na závěr starosta poděkoval občanům za aktivní účast, připomínky a názory, poblahopřál
veselé prožití velikonoc.

Zapsala: Eva Hanáčková

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Salinger
Ing. Jana Březinová

