Z á p i s č. 1
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014
v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad
Dne:
Začátek:
Konec:
Počet členů ZO:

17. 12. 2014
19,00 hodin
21,20 hodin
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Zasedání bylo usnášení schopné
Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

Eva Hanáčková
Ing. Jana Březinová, Ing. Pavel Zůbek

Mgr. Aleš Mergental, starosta obce, přivítal přítomné občany a zahájil zasedání tím, že seznámil
s programem zasedání:

1. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
2. Schválení rozpočtu obce Velehrad na rok 2015
3. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni.
4. Schválení Veřejnoprávní smlouvy s Městem Uherské Hradiště v oblasti sociálněprávní ochrany dětí
5. Návrh vedení Základní školy na úpravu cen za užívání místní tělocvičny
6. Žádost ZO Českého zahrádkářského svazu Velehrad o navýšení příspěvku na akci
„Velehradský přechod a cyklopřejezd Chřibů“
7. Informace pro občany
8. Diskuse

1. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce

Zprávu přednesl starosta za uplynulé dva měsíce - od ustavujícího zasedání
Výbory
jednotlivé výbory se všemi zvolenými členy jak zastupitelé, tak občané se sešli –
monitorovali, navrhovali, plánovali, chystali
Odpady
Začátek optimalizace systému nakládání s odpadem – snížení nákladů a hospodárnější využití
odpadu – jednání se svozovými společnostmi
Mikroregion Buchlov – projekt z Evropské unie – „Společně se naučme ekologicky nakládat
s odpady“ – nákup kontejnerů na tříděný odpad (22x1100l) a kompostérů pro domácnosti
(126x1170l) – dotace by měla být 90% - obec 10%
Restituce
Začala jednání o restitucích církevních pozemků v obci – u ZŠ + kolem rybníka Žabince
Rekonstrukce čerpací stanice 1 (u sklepa)
Projednání aktuálního stavu čerpací stanice s pracovníky SVK – stav téměř havarijní jak
zařízení, tak stavební část budovy a zpevnění v terénu.
Geometrický plán – k vyjmutí pozemku z restitucí.
Zahájení realizace v roce 2015 – financování z rozpočtové rezervy.
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Turistické centrum
Optimalizace provozu – pracovní síly a jejich pracovní náplň, hospodaření, energie.
Příprava nového využití výstavního prostoru v prvním patře.
Mateřská škola
Do konce roku 2015 od krajské hygienické stanice ZLK – úklidová komora s tekoucí vodou a
odpadem v každém podlaží – chybí v přízemí.
Financováno z rozpočtové rezervy.
Kulturně-společenský kalendář na www.velehrad.cz
Probíhají jednání s organizacemi a obcemi o jednotném kalendáři na webových stránkách
obce Velehrad, který by sloužil k přehlednému informování ve Velehradu a okolí.
Energie v budovách Obce Velehrad
Dojednána spolupráce s Energetickou agenturou Zlínského kraje o. p. s. o průzkumu trhu
s energiemi pro Obec Velehrad (možnost i s obcemi Mikroregionu Buchlov). Porovnání
stávajících smluv a případné uzavření smluv výhodnějších.
Podpora obnovy a rozvoje venkova – Ing. Březinová Jana
Dotační tituly pro rok 2015
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Školská rada
Zvolená, sešla se, dala si aktuální úkoly.
Výsadba jarních květin
Příjezd do Velehradu, před obecním úřadem, chodník před ZŠ
Podomní prodej
Problematika podomního prodeje v obci a s tím související obtíže.
Úkoly vyplývající z činnosti zastupitelstva:
1. Zahájit výběrové řízení k realizaci rekonstrukce čerpací stanice 1
Termín: do 4. 2. 2015
Zajistí: výbor stavební a ŽP, starosta, místostarostové
2. Revidovat vyhlášku o odpadech a navrhnout optimalizaci systému nakládání
s odpadem v obci
Termín: do 4. 2. 2015
Zajistí: výbor stavební a ŽP, starosta, místostarostové
3. Připravit podklady k realizaci vybudování úklidového prostoru (výlevky) v MŠ
Velehrad
Termín: 4. 2. 2014
Zajistí: výbor stavební a ŽP, starosta
4. Připravit spuštění digitálního kulturně-společenského kalendáře na webu obce
Termín: do 25. 2. 2015
Zajistí: výbor kultury a sportu, starosta

2

5. Zajistit průzkum trhu s energiemi a optimalizace smluv za dodávky pro objekty Obce
Velehrad
Termín: do 4. 2. 2015
Zajistí: finanční výbor, starosta, místostarostové
6. Prostudovat možnosti dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora
obnovy a rozvoje venkova“ a v případě vhodnosti podmínek dotace pro záměr obce
připravit žádost o poskytnutí dotace.
Termín: 9. 2. 2015
Zajistí: výbory obce, místostarostové, starosta
7. Revidovat stav nájemních smluv, které obec Velehrad má aktuálně uzavřeny.
Termín: 4. 2. 2015
Zajistí: kontrolní výbor
8. Připravit vyhlášku zakazujícího podomní prodej v obci Velehrad.
Termín: 4. 2. 2015
Zajistí: finanční výbor, starosta, místostarostové
Návrh usnesení č. 20141217/1:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva od 7. 11. 2014 do 17. 12. 2014
a ukládá úkoly z ní vyplývající.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20141217/1 bylo schváleno.

2. Schválení rozpočtu obce Velehrad na rok 2015
K přípravě rozpočtu pro rok 2015 se sešel jak finanční výbor, zastupitelé, účetní obce.
Návrh byl řádně zveřejněn na úřední desce.
Závazné ukazatele pro rozpočet obce Velehrad v roce 2015
příjmy 15 400 000 Kč
výdaje (včetně splátek úvěru) 15 400 000 Kč
Návrh usnesení č. 20141217/2:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Velehrad pro rok 2015 se závaznými ukazateli
příjmy 15 400 000 Kč a výdaje 15 400 000 Kč.
Hlasování:
pro
11
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 20141217/2 bylo schváleno.
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3. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni

Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330030143/002 mezi Obcí Velehrad a E.ON
Distribuce a. s. Věcným břemenem je umístění distribuční soustavy – kabelu NN na pozemku
parc. č. 421 v katastrálním území Velehrad, ulice Na Nivách za účelem jejího provozování.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je 500Kč.
Návrh usnesení č. 20141217/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330030143/002
mezi Obcí Velehrad a E.ON Distribuce a. s. Věcným břemenem je umístění distribuční
soustavy – kabelu NN na pozemku parc. č. 421 v katastrálním území Velehrad, ulice Na
Nivách za účelem jejího provozování.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20141217/3 bylo schváleno.

4. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy Obce Velehrad s Městem
Uherské Hradiště v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Předmětem smlouvy je výkon přenesené působnosti s výkonem státní správy v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Orgány města Uherské Hradiště budou místně
příslušnými v této oblasti. Požadovaná úhrada nákladů v ohledu na počet obyvatel Velehradu
je 6 000 Kč ročně.

Návrh usnesení č. 20141217/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy Obce Velehrad s Městem
Uherské Hradiště v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Hlasování:
pro
11
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 20141217/4 bylo schváleno.

5. Návrh vedení ZŠ na úpravu ceny za užívání tělocvičny
Současný poplatek schválen na červnovém zastupitelstvu s platností do konce roku 2014.
200 Kč/hod
Návrh usnesení č. 20141217/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za užívání tělocvičny dle přiloženého návrhu.
Hlasování:
pro
11
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 20141217/5 bylo schváleno.
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6. Žádost ZO Českého zahrádkářského svazu Velehrad o navýšení příspěvku na
akci „Velehradský přechod a cyklopřejezd Chřibů

v minulých letech 15 000 Kč – použito na částečnou úhradu zajištění akce (zapůjčení
mobilních záchodů, zapůjčení stanů a laviček se stoly, příprava a tisk propagačních materiálů,
DDM Šikula aktivity pro děti)
žádost o navýšení o 3 000 Kč pro rok 2015 – další WC
Návrh usnesení č. 20141217/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ZO Českého zahrádkářského svazu na akci
„Velehradský přechod a cyklopřejezd Chřibů“ ve výši 15 000 Kč.
Hlasování:
pro
11
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 20141217/6 bylo schváleno.
Starosta navrhl doplnění 2 bodů do usnesení:
-

rozpočtové opatření č. 4

Hlasování:

-

pro
proti
zdržel se

11
0
0

stanovení ceny pronájmu společenského sálu v Turistickém centru Velehrad

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

7. Rozpočtové opatření č. 4

Vzhledem k proměnlivým skutečnostem v rozpočtovém určení daní pro Obec Velehrad
v průběhu letošního roku a dalším událostem došlo k rozdílu mezi odhadovaným rozpočtem
ze začátku roku 2014, a proto navyšujeme rozpočtované příjmy roku 2014 v celkové částce
700 000 Kč.
520 000 Kč – navýšení daňových příjmů
180 000 Kč – přijetí pojistné náhrady za škodu vzniklou v MŠ
Navýšení příjmů se projeví v oblasti financování – změna stavu na bankovních účtech.
Návrh usnesení č. 20141217/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4 – dle přílohy
Hlasování:
pro
11
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 20141217/7 bylo schváleno.
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8. Stanovení ceny pronájmu společenského sálu v Turistickém centru Velehrad
Současnost
Velká celodenní/vícedenní akce 3 000 Kč
Malá akce 125 Kč/hod mimo velehradští (3000/24hod), 80 Kč/hod velehradští
Z propočtu reálných nákladů na zajištění provozu sálu před/při/po akci vyplývá, že stanovený
poplatek ve stanovených variantách buď náklady nepokrývá, nebo jen mírně převyšuje.
Vzhledem k přetrvávajícím splátkám úvěru na výstavbu TUC a celkovým nákladům na provoz
TUC a s ohledem na běžnou tržní cenu pronájmu společenských sálů, je navýšení ceny
opodstatněné.
doba pronájmu do 5
hodin ("malá akce")

doba pronájmu nad 5
hodin za den ("velká
akce")

100,- Kč / hod.

2 000,- Kč / akce

300,- Kč / hod.
500,- Kč / hod.

4 500,- Kč / akce
6 000,- Kč / akce

Soukromá akce – občané a spolky
Velehradu
Soukromá akce - ostatní
Firemní akce
Příplatky (cena / akce):
Příprava sálu (uspořádání stolů, židlí)
Základní úklid po akci
Použití pódia
Blokování sálu (příprava půlden dopředu)

300,- Kč
600,- Kč
100,- Kč
500,- Kč

Návrh usnesení č. 20141217/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny pronájmu společenského sálu v Turistickém centru
Velehrad ve výši stanovené v příloze zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
pro
11
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 20141217/8 bylo schváleno.

9. Informace pro občany








Zpívání u vánočního stromu před TUC – neděle 21. prosince v 18:00 – hrníčky s sebou
Štěpánský koncert – pátek 26. prosince v 16:30 v bazilice – lístky
TUC – vernisáž pátek 9. ledna malíř Pavel Bělovský, zároveň výstava Karel Říhovský
Kronikářka
Zasedačka – přesun zasedací místnosti do obřadní místnosti, uvolnění prostoru pro
spolkovou činnost. Výzva k využití uvolněné místnosti bude na začátku roku 2015.
Vyúčtování commenia script
Výzva k podání žádosti o příspěvky na činnost zájmových organizací a spolků pro rok
2015 – termín podání na obecní úřad 15. 2. 2015. Pro rok 2016 bude termín podání
žádostí upřesněn, předběžně konec října 2015.
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Poděkování ZŠ Velehrad za přípravu „děckého jarmarku“ v nové podobě. Poděkování
pracovníkům TUC za pomoc s přípravou.
Poděkování zastupitelům a dalším pomocníkům a pomocnicím za dopravu a instalaci
vánočního stromu. Panu Pavlu Dudovi za průběžné opravy osvětlení stromku.
Betlémské světlo – dobrovolníci budou roznášet 23. 12. od 16 hodin.
Příští veřejné zastupitelstvo obce Velehrad bude 25. 2. 2015.
Starosta navrhl, aby pro ujednocení příspěvků jednotlivých organizací pro rok 2015
byla vydána výzva a to podání žádostí do 15. 2. 2015.

10. Diskuse

Z řad občanů i členů zastupitelstva se rozvinula diskuze ohledně stanovení ceny pronájmu
společenského sálu v Turistickém centru Velehrad:
p. Luža Tomáš navrhoval vyšší částku za úklid
p. Kapitán Jiří, jako správce TC seznámil přítomné s dosavadní zkušeností s pronájmem,
doporučil schválené ceny uveřejnit na internet
p. Luža Vojtěch navrhuje dát do smluv o pronájmu přesné informace a doporučuje přesný řád
o pronájmu
O návrhu smluv o pronájmu diskutovali i další občané
p. Nevařil Jiří seznámil přítomné o soutěži mužů se fotbale, velká návštěvnost fotbalových
utkání. Dále oznámil, že je zpracování studie k rozšíření hřiště a bude žádáno o dotaci na tuto
akci.
p. Mika František – předseda Fotbalového svazu – poděkoval panu Nevařilovi, manželům
Březinovým, panu Daňkovi za jejich práci pro „velehradský fotbal“.
Požádal zastupitelstvo obce, aby podporovali „velehradský fotbal“ a vyzval, zda by bylo
možné, aby obec hradila energie za šatny na místním hřišti
Ing. Březinová Jana v návaznosti na pana Miku informovala o možnosti získání dotací
p. Březina Radek – poblahopřál fotbalistům
- dále měl připomínku k místní komunikaci okolo restaurace VEGA (je zde hodně aut,
nebezpečí pro děti), mělo by se uvažovat v těchto místech zřídit chodník
- v ulici Zahradní – stání aut na chodnících, směrem ke Gajarskému také zřídit chodník
- vyzvat PČR k častější kontrole v obci
p. Záhorec Vladimír žádá, aby zametání komunikací bylo až do konce ulice Salašské
- v zimě při odklízení sněhu na chodnících - silničáři nahrnou sníh zpět
p. Zajícová – chodník na ulici Na Nivách – zřízen na soukromém pozemku – možnost
parkování?
p. Hozáková – upozornila taktéž na parkování aut na chodníku na ulici Zahradní –
znemožňuje to v zimě odklízení sněhu
Závěrem starosta poděkoval vedení Základní školy za organizaci „Vánočního jarmarku“, který
měl velký ohlas a poblahopřál občanům krásné prožití vánočních svátků.
Zapsala: Hanáčková Eva

Ověřovatelé zápisu: Ing. Březinová Jana
Ing. Zůbek Pavel
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