Z á p i s č. 15
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 6. 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu Velehrad
Dne:
25. 6. 2014
Začátek:
19,05 hodin
Konec:
20,05 hodin
Počet členů ZO:
10
Zasedání bylo usnášení schopné
Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

Eva Hanáčková
p. Anna Straková a p. Zdeněk Ulrych

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.
8.

Vyhodnocení úkolů z minulého veřejného zasedání ze dne 26. 3. 2013
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za II. čtvrtletí roku 2014
Schválení počtu členů zastupitelstva obce na období 2014 – 2018
Schválení prodeje parcely č. 621, k.ú. Velehrad (pod bytovým domem čp. 271)
Informace pro občany
Diskuse
Usnesení
Závěr

NÁVRH USNESENÍ
1)

Zprávu o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne
26. 3. 2014
Vyhodnocení plnění úkolů z minulého veřejného zasedání přednesl starosta obce
ing. Stanislav Gregůrek (v příloze zápisu) – bez připomínek.
Hlasování:

2)

pro – 10
proti - 0
zdržel se – 0

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

pro – 10
proti – 0
zdržel se - 0

3)

Odprodej parcely č. 621, k. ú. Velehrad (pod bytovým domem čp. 271)
S výše uvedeným odprodejem seznámil starosta – cena je 460Kč/m2,
celkem tedy 97 060 Kč
Hlasování:

4)

Schválení počtu členů zastupitelstva obce na období 2014 - 2018
Návrh přednesl starosta
Hlasování:

5)

pro - 10
proti – 0
zdržel se – 0

Zařazení svého správního území do území působnosti SCLLD MAS Mikroregionu
Buchlov na období 2014 - 2020
Informaci přednesl starosta – bez připomínek
Hlasování:

8)

pro - 10
proti – 0
zdržel se – 0

Nákup nových travních sekaček
Seznámil starosta – sekačky na úpravu zeleně pro ZŠ a obec Velehrad, hrazeno bude
z rozpočtové rezervy
Hlasování:

7)

pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0

Smlouvu o dílo „Zasklení schodiště v Turistickém centru Velehrad „
Seznámil starosta – Smlouva ze dne 20. 5. 2014, dodavatel firma Stamos s.r.o.
Uh. Hradiště – výdaje ve výši 1 400tis. Kč budou kryty použitím zůstatku běžného účtu
z roku 2013 - bez připomínek
Hlasování:

6)

pro – 10
proti – 0
zdržel se – 0

pro - 10
proti – 0
zdržel se – 0

Poplatky za užívání společných prostor Turistického centra a tělocvičny v ZŠ Velehrad,
s časovým omezením do 31. 12. 2014
Informaci přednesl starosta – viz. příloha zápisu - bez připomínek
Hlasování:

pro - 9
proti – 0
zdržel se – 1

9)

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030018258/002
Jedná se o přípojku k novostavbě rodinného domu na ulici Buchlovské – manželé
Malinkovi – bez připomínek
Hlasování:

10)

Zpracování projektové dokumentace „Kanalizace ulice Buchlovská a Na Hrádku“
Projekt zpracuje Ing. Martin Machulka – bez připomínek
Hlasování:

11)

pro - 10
proti – 0
zdržel se – 0

pro - 10
proti – 0
zdržel se – 0

Navýšení rozpočtu pro ZŠ Velehrad na pořízení školních a metodických pomůcek
Jedná se o částku 20 000Kč (viz. odkaz na pracovní poradu v období 3/2013) a
příspěvek na písanky ve výši 16 000Kč ( 1000Kč/žák) – písmo Comenia Script
Hlasování:

pro - 10
proti – 0
zdržel se – 0

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.
Zajistit realizaci „Zasklení schodiště a zádveří“ na Turistickém centru Velehrad firmou
Stamos UH s.r.o.
Termín: do 31. 8. 2014
Zajistí: stavební výbor, starosta
Investa s.r.o. UH, Ing. Knotová
2.

Zajistit hladký průběh „Dnů lidí dobré vůle“ a „Národní pouti“ ve dnech
3. až 5. 7. 2014
Termín: ihned
Zajistí: pracovníci OÚ, ZO
Petarda Production Olomouc

3.

Vytvořit podmínky pro konání komunálních a senátních voleb ve dnech
10. a 11. října 2014
Termín: průběžně
Zajistí: volební komise, prac. OÚ

4.

Zadat zpracování projektové dokumentace „Kanalizace v ulici Buchlovská a Na
Hrádku“
Termín: do 30. 9. 2014
Zajistí: starosta, stavební výbor

INFORMACE PRO OBČANY
Pouťový zpravodaj vyjde příští týden
Sběr velkoobjemového odpadu je z důvodů poutě (první pátek v měsíci) přesunut na tento
pátek 27.6.
3. 7. – Slavnostní vernisáž na TC – Martin Vavrys – obrazy a sochy
Výstava potrvá do 30. 8.
3. – 5. 7. - Dny lidí dobré vůle, Národní pouť
23. 8. – Veterán klub Uh. Hradiště, u OÚ – průjezdní kontrola
6. 9. – Hody (dechovka Buchlovjané, cimbálovka Bálešáci) – v TC
18. 9. – Sběr nebezpečného odpadu
10. – 11. 10- - Volby do zastupitelstva a senátu
15. 10. – Beseda s důchodci v TC
Restaurovaný info panel na náměstí
www.velehrad.eu
DISKUZE
Ing. Martinec – dotaz ohledně kanalizace na ulici Buchlovská a Na Hrádku – zažádat o dotace
na infastrukturu v obci
p. Nevařil Jiří – pozval na slavnostní otevření kabin na místním hřišti – konat se bude 12. 7.
2014, dále seznámil s přípravami na další úpravy kolem stavby, byl založen nový fotbalový
oddíl mužů
p. Vaculová Silvie – oznámila, že bude v novém školním roce vést výtvarný kroužek pro děti a
měla dotaz k prostorům na tento kroužek – jednání s ředitelem ZŠ Mgr. Válkem, dále měla
dotaz k písmu Comeiu Script – jak bude probíhat v příštím školním roce – informace podal
ředitel ZŠ Mgr. Válek
p. Luža Vojtěch – upozornil na nevhodné parkování aut o víkendech podél silnice k Tupesům –
je zde zákaz zastavení – upozornit PČR
p. Chytka – navázal na toto upozornění – málo parkovacích míst v obci – využívat odstavný
pás na ulici Hradišťské
p. Mergental – navrhuje přidat jednu značku „Zákaz zastavení“ – u vjezdu do bývalého statku
p. Pelikánová – upozornila, že na zatravněné ploše u TC je hodně skla a pokud tam mají
parkovat auta, může být problém
p. Švecová Ivana – navrhuje pořízení kontejneru na tabulové sklo
Na závěr starosta poděkoval občanům za aktivní účast, připomínky a názory, popřál krásné
prožití času dovolených a prázdnin.

Zapsala: Eva Hanáčková

Ověřovatelé zápisu: Anna Straková
Zdeněk Ulrych

