Z á p i s č. 16
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 9. 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu Velehrad
Dne:
24. 9. 2014
Začátek:
18,05 hodin
Konec:
19,55 hodin
Počet členů ZO:
11
Zasedání bylo usnášení schopné
Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

Eva Hanáčková
p. Stanislav Salinger a MUDr. Jiří Rohel

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 25. 6. 2014
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za III. čtvrtletí roku 2014
Úpravy rozpočtu
Informace pro občany
Diskuse
Usnesení
Závěr

NÁVRH USNESENÍ
1)

Zprávu o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne
25. 6. 2014
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 III. čtvrtletí roku 2014
Zprávu za III. čtvrtletí roku 2014 přednesl starosta ing. Stanislav Gregůrek
– bez připomínek
Hlasování:

pro – 11
proti – 0
zdržel se - 0

3)

Úpravy rozpočtu
Zprávu přednesl starosta ing. Stanislav Gregůrek - příloha
– bez připomínek
Hlasování:

4)

pro – 11
proti – 0
zdržel se - 0

Výpověď veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Starým Městem a Obcí Velehrad
(o sociálně právní ochraně dětí)
Přednesl starosta ing. Stanislav Gregůrek
– bez připomínek
Hlasování:

pro – 11
proti – 0
zdržel se - 0

5)
Záměr TJ Sokol Velehrad se stavbou „Rekonstrukce hřiště“, která je v souladu
s územním plánem obce Velehrad na pozemku p.č. 478/1, jehož vlastníkem je Obec Velehrad
Přednesl starosta ing. Stanislav Gregůrek
– bez připomínek
Hlasování:

pro – 11
proti – 0
zdržel se - 0

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1.

Zajistit podmínky pro konání komunálních a senátních voleb v termínu
10. a 11. října 2014, případně II. kola senátních voleb.
Termín: průběžně
Zajistí: starosta, pracovníci OÚ
volební komise

2.

Zabezpečit řádnou inventarizaci majetku a závazků k 30. 9. 2014 dle plánu inventur
Termín: do 9.10.2014
Zajistí: Inventarizační komise

3.

Vytvořit přípravu ustavujícího zasedání po komunálních volbách
Termín: listopad 2014
Zajistí: starosta, pracovníci OÚ

INFORMACE PRO OBČANY
-

Komunální a senátní volby v termínu 10. a 11. října 2014
Ustavující zasedání svolává starosta obce v listopadu 2014
Provedení inventur majetku obce dle plánu k 30.9.2014
Provedení auditu hospodaření obce k 30.9.2014
Stanovisko obce k další etapě budování areálu hřiště (dát do usnesení)
Výpověď veřejnoprávní smlouvy mezi Starým Městem a obcí Velehrad (dát do usnesení) –
info starosta
Rekonstrukce čerpací stanice (ČS1 u sklepa Magna Moravia) – zpracování PD k realizaci,
výběrové řízení v r. 2015
Připravené projekty na investiční akce budou předány budoucímu ZO pro volební období
2014-2018 (PD ČS1 u Magny Moravie, realizace parku pod TC, atd.)

DISKUZE
Mgr. Radomír Válek poděkoval starostovi, celému ZO za velmi dobrou spolupráci po celé
volební období
p. Straková – poděkování starostovi, celému ZO, pracovníkům OÚ
Závěrem starosta poděkoval celému ZO, pracovníkům OÚ a popřál šťastnou ruku při volbách.

