Zápis č. 10
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 27. 4. 2016
v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad
Dne:
Začátek:
Konec:
Počet členů ZO:

27. 04. 2016
18,05 hodin
20,25 hodin
11

Zasedání bylo usnášení schopné
Zapisovatelka:
Eva Hanáčková
Ověřovatelé:
p. Jan Václav Kučera, p. Ivana Švecová
Program
1.
Vyhodnocení úkolů od veřejného zasedání dne 24. 2. 2016
2.
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Velehrad
3.
Smlouva o spolupráci – „Otevřené brány“
4.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků p.č. 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 338/2,
338/3 v k.ú. Velehrad z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví obce Velehrad (pozemky
v obci Velehrad podél silnice na Salaš)
5.
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 797 v k.ú. Velehrad – přípojka kabelu
NN v ulici Modřanská
6.
Záměr pronájmu pozemků p. č. 1734 a 1680 v k.ú. Velehrad (vinice pod Výhonem)
7.
Prodej 1/5 pozemku p.č. 1756/2 v k.ú. Velehrad (u chaty Růža)
8.
Posouzení vlastnictví pozemku p.č. 621 v k.ú. Velehrad
9.
Rozpis rozpočtu obce Velehrad pro rok 2016
10.
Žádost o dotaci z rozpočtu obce Velehrad pro Středisko rané péče Educo Zlín z.s.
11.
Žádost o dotaci z rozpočtu obce Velehrad pro Záchrannou stanici volně žijících živočichů
v Buchlovicích
12.
Dohoda o spolupráci mezi obcí Velehrad a TJ Sokol Velehrad při rekonstrukci fotbalového
hřiště
13.
Smlouva o odběru elektrické energie pro veřejné osvětlení obce Velehrad
14.
Veřejná zakázka malého rozsahu „Mobiliář a osvětlení expozice výstavy Otmara Olivy“
15.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Velehrad
16.
Opatření obecné povahy obce Velehrad ve věci stanovení stavební uzávěry
17.
Informace pro občany
18.
Diskuse
19.
Závěr
Návrh doplnění programu:
Změna názvu jedné z autobusových zastávek Velehrad, Rozcestí Modrá.
Hlasování o navrženém programu

pro
proti
zdržel se

Po tomto bodu se dostavila p. Kristýna Krysová
1

10
0
0

1 Vyhodnocení úkolů ze dne 24. 2. 2016
Úkol č. 1: Výběrové řízení na dodavatele stavby dětského hřiště v MŠ Velehrad.
Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín: 22. 6. 2016
Pokračuje
Úkol č. 2: Přípravné práce k realizaci projektu stavby chodníku podél budovy veřejných WC.
Zajistí: starosta, stavební výbor
Termín: 31. 5. 2016
Pokračuje
Úkol č. 3: Výběrové řízení na zpracovatele projektu kanalizace v ulicích Buchlovská a Na Hrádku.
Zajistí: Starosta, místostarostové
Termín: 22. 6. 2016
Pokračuje
Úkol č. 4: Připravit smlouvu obce Velehrad s TJ Sokol Velehrad o realizaci rekonstrukce
fotbalového hřiště.
Zajistí: starosta, místostarostové, finanční výbor
Termín: 27. 4. 2016
Splněno
Úkol č. 5: Uskutečnit výběrové řízení pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce nebo
výstavby mostů Dřevěný a Strašák na cyklostezce Velehrad – Salaš.
Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín: 22. 6. 2016
Pokračuje
Úkol č. 6: Revidovat jednací řád zastupitelstva obce Velehrad a navrhnout jeho případné změny.
Zajistí: kontrolní výbor
Termín: 27. 4. 2016
Splněno
Úkol č. 7: Připravit prezentaci spolků v obci Velehrad pro webové stránky obce.
Zajistí: kulturní výbor
Termín: 27. 4. 2016
Splněno
Úkol č. 8: Zjistit stav užívání pozemků ve vlastnictví obce Velehrad jinými fyzickými či právnickými
osobami.
Zajistí: finanční výbor, starosta
Termín: 27. 4. 2016
Splněno
Úkol č. 9: Připravit možnosti refinancování úvěrů, které obce Velehrad v současnosti má.
Zajistí: starosta, finanční výbor
Termín: 27. 4. 2016
Splněno
2

Úkol č. 10: Připravit úpravu regulující vodu v úvozové cestě do vinohradů v ulici Na Nivách.
Zajistí: stavební výbor, starosta
Termín: 30. 9. 2016
Pokračuje
Úkol č. 11: Realizovat průzkum o sociálních službách v obci Velehrad.
Zajistí: sociální výbor, starosta
Termín: 27. 4. 2016
Splněno
Úkol č. 12: připravit projekt pro rekonstrukci hřbitova na Velehradě.
Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín 31. 12. 2016
Pokračuje
Úkol č. 13. Nabídnout zpracování projektu povodňového plánu obce Velehrad jako téma pro
diplomovou práci na vysoké škole.
Zajistí: starosta, předseda kontrolního výboru
Termín: 27. 4. 2016
Splněno
2 Zpráva o činnosti zastupitelstva obce




















Přiznaná dotace z MMR na rekonstrukci hřiště v MŠ Velehrad
Přiznaná dotace na doplnění krajinné zeleně v k. ú. Velehrad – větrolam na Hájem
Osetí mezí nad Hájem a nad „Burešovým“
Prodloužení ulice Nad Chmelnicí – po jednáních úprava stavebního projektu – zájem většiny
o prodloužení
Velehrad na Velehradě – Na Velehradě Velehrad
Hřbitov – komplexní projekt prodloužení chodníku a schodiště – samostatně oprava brány.
Otevření jednání o převodu hřbitova na obec Velehrad.
Kanalizace Buchlovská – dokončen geologický průzkum – umožňující gravitační variantu –
jednání s projektanty a SVK
Fotbalové hřiště – geologické průzkumy dokončeny, zpracovává se statický posudek a
prováděcí dokumentace
Komunitní dílna „Naše obec Velehrad je naše společná věc“ – práce na strategii obce
Velehrad do 2030
Začaly přípravy na pouť, podepsána smlouva s provozovateli kolotočů na letošní rok
Práce na realizaci výstavy Otmara Olivy – „Příběh sochy“
Příprava výstavy „Doma na Velehradě“ v turistickém centru
Obec přispívá poměrnou částkou na výuku angličtiny rodilým mluvčím v ZŠ Velehrad
Odstranění bobří hráze na Salašce
Společná prezentace Velehradu na miniveletrhu cest. ruchu
Výstavba zástěny kontejnerů na Buchlovské
Začátek rekonstrukce altánu na Rákoši
Příprava k výstavbě chodníku kolem Vega
Přijat pan Ivo Beránek na VPP z úřadu práce – duben až říjen 2016
3

Úkoly vyplývající z činnosti zastupitelstva:
Úkol č. 1: Výběrové řízení na realizaci projektu Doplnění krajinné zeleně v k.ú. Velehrad.
Zajistí: starosta, místostarostové
Termín: 30. 6. 2016
Úkol č. 2: Zahájit přípravné práce na projektu parku kolem turistického centra.
Zajistí: starosta, místostarostové
Termín: 30. 6. 2016
Úkol č. 3: Výběrové řízení na projekt bytů na půdě OÚ Velehrad.
Zajistí: starosta, místostarostové
Termín 30. 6. 2016
Úkol č. 4: Připravit studii odkanalizování lokality Na Nivách (vinohrady)
Zajistí: starosta
Termín: 30. 9. 2016
diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/1:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva od 24. 2. 2016 do 27. 4.
2016 a ukládá úkoly z ní vyplývající.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/1 bylo schváleno.
3 Smlouva o spolupráci – „Otevřené brány“
Projekt Otevřené brány zpřístupňuje historicky cenné sakrální památky ve Zlínském kraji. Pro letošní
rok obec Velehrad spolu ŘKF Velehrad vyjednali symbolické zapojení do projektu – zpřístupnění
velehradské baziliky – bez finančního příspěvku obce. Smlouva má trvání do konce listopadu 2018.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/2:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření smlouvy k projektu „Otevřené brány“ se
Zlínským krajem a Římskokatolickou farností Velehrad s trváním v letech 2016 až 2018.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/2 bylo schváleno.
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4 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků p.č. 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 338/2, 338/3
v k.ú. Velehrad z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví obce Velehrad (pozemky v obci Velehrad
podél silnice na Salaš)
Zlínský kraj odsouhlasil darování pozemků z vlastnictví Zlínského kraje vydělených geometrickým
plánem č. 478-150/2003, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velehrad:
z pozemku p. č. 35, ostatní plocha, odděleny pozemky p. č. 35/2 o výměře 555 m2, p. č. 35/3 o
výměře 1602 m2, p. č. 35/4 o výměře 876 m2, p. č. 35/5 o výměře 11 m2, p. č. 35/6 o výměře 234 m2
a p. č. 35/7 o výměře 61 m2;
z pozemku p. č. 338, ostatní plocha, odděleny pozemky p. č. 338/2 o výměře 2852 m 2 a p. č. 338/3
o výměře 1428 m2.
Cena převáděných pozemků činí celkem 266 665,- Kč.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/3:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření darovací smlouvy se Zlínským krajem o přijetí
pozemků p.č. 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 338/2, 338/3 v k.ú. Velehrad.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/3 bylo schváleno.
5 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 797 v k.ú. Velehrad – přípojka kabelu NN
v ulici Modřanská
Zastupitelstvo obce Velehrad schválilo dne 24. 6. 2015 smlouvu o smlouvě budoucí o umístění
kabelu NN na pozemku p.č. 197 v k.ú. Velehrad pro stavbu rodinného domu. Zřízení věcného
břemene je zpoplatněno částkou 1000 Kč.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/4:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 797 v k.ú.
Velehrad pro stavbu distribuční soustavy kabel NN.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/4 bylo schváleno.
6Záměr pronájmu pozemků p. č. 1734 a 1680 v k.ú. Velehrad (vinice pod Výhonem)
Pan Tomáš Jurák, bytem Nedakonice požádal obec Velehrad o prodloužení nájemní smlouvy na
pozemek p.č. 1734 o výměře 24 727 m2. Neboť součástí obhospodařovaného prostoru je i pozemek
p.č. 1680 o výměře 2 439 m2, vyplývá záměr pachtu těchto pozemků, kde pan Jurák pěstuje révu
vinnou.
Diskuse
5

Návrh usnesení č. 20160427/5:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje záměr obce č. 2/2016 o pronájmu pozemků p.č. 1734/1 a
p.č. 1680.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/5 bylo schváleno.

7 Prodej 1/5 pozemku p.č. 1756/2 v k.ú. Velehrad (u chaty Růža
Obec Velehrad schválila záměr obce č. 1/2016 o prodeji 1/5 pozemku p.č. 1756/2 v k.ú. Velehrad, o
výměře 89 m2, který je v majetku obce Velehrad. O koupi této části požádala paní Eliška Dostálková,
bytem, Veletiny.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/6:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje prodej pozemku paní Elišce Dostálkové, bytem Veletiny
158 s cenou 100 Kč za m2.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/6 bylo schváleno.
8 Posouzení vlastnictví pozemku p.č. 621 v k.ú. Velehrad
Obec Velehrad má v současné době v listu vlastnictví zapsán pozemek p.č. 621, na němž se nachází
bytový dům č.p. 271. Tento pozemek nebyl při zjištění bližších informací historicky majetkem obce,
ale České republiky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na tuto skutečnost v roce
2015 obec Velehrad upozornil a navrhuje obci Velehrad prohlásit za vlastníka Českou republiku.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/7:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje souhlasné prohlášení obce Velehrad a České republiky –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, že Česká republika je příslušná hospodařit
s pozemkem p.č. 621 v k.ú. Velehrad .
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/7 bylo schváleno.
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9 Rozpis rozpočtu obce Velehrad pro rok 2016
Zastupitelstvo obce Velehrad schválilo 16. 12. 2015 rozpočet obce Velehrad
Daňové příjmy
13 910 000,Nedaňové příjmy
1 090 000,Přijaté transfery
600 000,Příjmy celkem
15 600 000,Běžné výdaje
11 676 000,Kapitálové výdaje
1 800 000,Výdaje celkem
13 476 000,Financování
2 124 000,(splátky úvěrů)
Byl proveden položkový rozpis rozpočtu pro obce Velehrad pro rok 2016, který plně vychází ze
schváleného rozpočtu. Rozpis rozpočtu byl předložen zastupitelům obce Velehrad k prostudování.
V rámci rozpisu byly do rozpočtu zapracovány výdaje na pracovníka pro VPP na základě dohody
uzavřené s ÚP Uh. Hradiště
Diskuse
Zastupitelstvo obce Velehrad bere na vědomí rozpis rozpočtu obce Velehrad pro rok 2016.
10 Žádost o dotaci z rozpočtu obce Velehrad pro Středisko rané péče Educo Zlín z.s.
Středisko rané péče Educo Zlín z.s. požádalo o dotaci z rozpočtu obce Velehrad pro provozování
služby rané péče pro rodiny s dětmi s různým typem poškození. Požadovaná dotace ve výši 16 000
Kč.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/8:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se Střediskem rané péče
Educo Zlín z.s. a ve výši 3000,- Kč.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/8 bylo schváleno.
11 Žádost o dotaci z rozpočtu obce Velehrad pro Záchrannou stanici volně žijících živočichů
v Buchlovicích
Záchranná stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích požádala obec Velehrad o poskytnutí
příspěvku na svou činnost.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/9:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se Záchrannou stanici
volně žijících živočichů v Buchlovicích a dotaci ve výši 1000 Kč.
Hlasování:

pro
11
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 20160427/9 bylo schváleno.
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12 Dohoda o spolupráci mezi obcí Velehrad a TJ Velehrad při rekonstrukci fotbalového hřiště
Obec Velehrad schválila financování spoluúčasti dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště na
Velehradě pro TJ Velehrad. S přípravou zároveň souvisí další náklady na přípravné a projekční práce.
Obec Velehrad navrhuje TJ Velehrad dohodu o spolupráci, která obsahuje úpravu majetkoprávních
vztahů po deseti letech od případné realizace stavby.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/10:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření dohody o spolupráci s TJ Velehrad z.s. při
přípravě a realizaci rekonstrukce fotbalového hřiště Velehrad.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/10 bylo schváleno.
13 Smlouva o odběru elektrické energie pro veřejné osvětlení obce Velehrad
Osloveno několik společností s poptávkou odběru el. energie a zemního plynu.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/11:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření smluv na dodávky elektrické energie a zemního
plynu se společnostmi, které předložily obci Velehrad nejlepší nabídku ke dni 27. 4. 2016.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/11 bylo schváleno.
14 Veřejná zakázka malého rozsahu „Mobiliář a osvětlení expozice výstavy Otmara Olivy“
V rámci připravované výstavy sochaře Otmara Olivy byla vyhlášena zakázka malého rozsahu. Byly
osloveny tři společnosti vyrábějící a dodávající požadované zařízení. Vítěznou společností této
zakázky se stala společnost Dekor spol. S.r.o. Buchlovice.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/12:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavřít smlouvu o dodávce mobiliáře a osvětlení pro
výstavu Otmara Olivy „Příběh sochy“ v Turistickém centru Velehrad s vítězem veřejné zakázky
Dekor spol. s.r.o. Buchlovice.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/12 bylo schváleno.
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15 Zpráva o uplatňování Územního plánu Velehrad
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Městský úřad Uherské Hradiště vypracoval zprávu o
uplatňování územního plánu Velehrad, zapracoval vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a
předložil zastupitelstvu obce Velehrad k projednání.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/13:
Zastupitelstvo obce Velehrad podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) a § 44 písm. a) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů projednalo Zprávu o uplatňování Územního plánu Velehrad v uplynulém období
(2.1.2010 – 10.1.2016) a schvaluje pořízení nového územního plánu Velehrad.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/13 bylo schváleno.
16 Opatření obecné povahy obce Velehrad ve věci stanovení stavební uzávěry
Zastupitelstvo obce vypracovalo návrh Opatření obecné povahy obce Velehrad ve věci stanovení
stavební uzávěry. Ke zveřejněnému návrhu nebyly žádné připomínky, námitky, stanoviska.
diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/14:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje Opatření obecné povahy obce Velehrad ve věci stanovení
stavební uzávěry.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/14 bylo schváleno.
17 Změna názvu jedné z autobusových zastávek Velehrad, Rozcestí Modrá
Z podnětu pracovníka ČSAD a.s., který obdržel připomínky od cestujících na totožný název dvou
zastávek autobusu „Velehrad, rozcestí Modrá“, které umístěné nedaleko od sebe jsou pro cestující
matoucí. Při odlišení těchto zastávek je navrženo pojmenovat zastávku v ulici Hradišťská na
„Velehrad, U Rybníků“.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160427/15:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje přejmenování autobusové zastávky v ulici Hradišťské ve
Velehradě z názvu „ Velehrad, rozcestí Modrá“ na nový název „Velehrad, U Rybníků“.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160427/15 bylo schváleno.
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18 Informace pro občany










30.4. pietní akt 16:30, stavění Máje v 17 hod
Výstava Karel IV. do 29. 4.
Chřiby – cyklopřejezd a soutěže pro děti – 14. 5.
SDH Velehrad pojedou na závody na Salaš – 15. 5.
Den dětí 28.5.
Výstava Příběh sochy – Otmar Oliva – 2. 6. 2016
Tenisové kurty zahájí v nejbližších dnech provoz
Čísla popisná v obci
Dotace na ptačí budky (stavebnice) pro ZŠ – informoval Ing. Zůbek

19 Diskuse
Mgr. Radomír Válek informoval o přijímacích zkouškách deváťáků – všichni se dostali na vybrané
školy (3 na Gymnázium Uh. Hradiště)
p. Vojtěch Luža – doporučuje nově pojmenovanou autobusovou zastávku více označit
p. Renata Zajícová – upozornila na velmi špatný stav mostu na cyklostezce na Salaš, pan Luža
doporučuje (do doby než bude provedena rekonstrukce) instalovat ceduli „Cyklisto sesedni z kola“,
starosta potvrdil, že dočasné zlepšení stavu je již v řešení.
Mgr. et Mgr. Gajdoš – připomenul průzkum doplnění laviček v obci
Jan V. Kučera přednesl návrh několika míst, starosta doplnil dalšími tipy.
Starosta informoval, že bude zhotoveno nové pískoviště na dětském hřišti a lavičky kolem stromů
na parkovišti
p. Sonntag – navrhl instalovat stojany na kola u místního fotbalového hřiště
Ing. Zůbek – vyzval místní folkloristy k účasti na stavění máje
p. Šesták –vyzval uklidit prostor kolem památníku u autokempu
p. Renata Zajícová – dotaz, zda bude dobudován chodník na místním hřbitově na staré části,
vlevo od hlavního chodníku, starosta odpověděl, že se s ním bude počítat při celkové rekonstrukci
hřbitova.
20 Závěr
Starosta poděkoval všem za účast, připomínky a náměty. Oznámil termín dalšího veřejného zasedání
a to 22. 6. 2016.

Zapsala: Hanáčková Eva

Ověřovatelé:

p. Ivana Švecová
p. Jan Václav Kučera

………………………………………….
starosta

……………………………………………………….
místostarosta

……………………………………………………….
místostarosta
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