Z á p i s č. 3
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 29. 04. 2015
v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad
Dne:
29. 04. 2015
Začátek:
18,10 hodin
Konec:
20,30 hodin
Počet členů ZO:
11
Zasedání bylo usnášení schopné
Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

Eva Hanáčková
p. Ivana Švecová, Bc. Vojtěch Luža

Mgr. Aleš Mergental, starosta obce, přivítal přítomné občany a zahájil zasedání
tím, že seznámil s programem zasedání:
Program
1.
Vyhodnocení úkolů z minulého veřejného zasedání ze dne 25. 2. 2015
2.
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Účetní závěrka Obce Velehrad 2014
Závěrečný účet Obce Velehrad za rok 2014
Nařízení obce Velehrad č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád
Vyhláška o místních poplatcích
Partnerství mezi obcí Velehrad a obcí Terchová (Slovensko)
Členství obce Velehrad ve Svazu měst a obcí České republiky
Členství obce Velehrad ve Sdružení místních samospráv ČR
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou
dopravou
Žádosti o dotace z rozpočtu obce
Smlouva o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN, uzemnění
a elektrická skříň NN společnosti E.ON Distribuce, a.s. na pozemku p. č.
39 (u nového mostu od sklepa k Vincentinu)
Smlouva o zřízení věcného břemene – vodovodní přípojka v pozemku p.
č. 575 (mezi Kongregací sester a Vincentinem)
Provozování parkoviště obcí Velehrad
Informace pro občany
Diskuse
Závěr

Zapisovatelka – určuji p. Evu Hanáčkovou, matrikářku
Ověřovatelé zápisu – určuji – p. Ivanu Švecovou a Bc. Vojtěcha Lužu
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1. Vyhodnocení úkolů ze dne 25. 2. 2015
1.

Připravit rozpis schváleného rozpočtu obce Velehrad pro rok 2015.
Termín: do 31. 3. 2015
Zajistí: finanční výbor
Splněn

2.

Čtvrtletně kontrolovat pokladnu obce Velehrad.
Termín: průběžně
Zajistí: finanční výbor
Splněn

3.

Příprava závěrečného účtu obce Velehrad za rok 2014 a schválení účetní
uzávěrky.
Termín: do 10. 4. 2015
Zajistí: finanční výbor
Splněn

4.

Zanalyzovat a navrhnout řešení pronájmu parkoviště v návaznosti na provoz
veřejných záchodů.
Termín: do 25. 3. 2015
Zajistí: kontrolní výbor, místostarostové, starosta
Splněn

5.

Revidovat vyhlášku o místních poplatcích.
Termín: 25. 3. 2015
Zajistí: kontrolní výbor, místostarostové, starosta
Splněn

6.

Připravit nařízení obce Velehrad upravující tržní řád.
Termín: 7. 4. 2015
Zajistí: finanční výbor, místostarostové, starosta
Splněn

Dopracovat revizi vyhlášky o odpadech v návaznosti na schválený projekt
Mikroregionu Buchlov „Spoločně sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“.
Termín: 7. 4. 2015
Zajistí: výbor stavební a ŽP, Vojtěch Luža
Pokračuje – podle aktuálního stavu projektu Mikroregionu Buchlov
7.

2. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Rekonstrukce ČS 1 – VHS plus, Vodohospodářské stavby sro Veselí nad Moravou
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
Zpráva o uplatňování územního plánu Velehrad
Jednání s SPÚ a AO o pozemcích v rámci restitucí
Rozšířené třídní schůzky a SWOT analýza v ZŠ Velehrad
Dokončení k projektu multifunkčního sportoviště v areálu ZŠ
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Výsadba zeleně v ulici U Lípy
Příprava na Dny lidí dobré vůle
Miniveletrh Slovácko
Příprava interaktivní výstavy Pověsti Chřibů v TUC
Společné zasedání obcí Velehrad – Modrá – Salaš
Úkoly vyplývající z činnosti zastupitelstva
1. Vyhodnotit nabídky dodavatelů elektrické energie a v případě výhodnějších nabídek
uzavřít smlouvu, která bude pro obec Velehrad hospodárnější.
Termín: 31. 5. 2015
Zajistí: starosta
2. Zpracovat směrnici obce Velehrad pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Termín: 24. 6. 2015
Zajistí: místostarostové, starosta
3. Kontrola nakládání s odpadem právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve
Velehradě.
Termín: 24. 6. 2015
Zajistí: kontrolní výbor
Návrh usnesení č. 20150429/1:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva
od 25. 2. 2015 do 29. 4. 2015 a ukládá úkoly z ní vyplývající.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/1 bylo schváleno.

3. Účetní uzávěrka obce Velehrad 2014
Návrh usnesení č. 20150225/2:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje účetní uzávěrku obce Velehrad sestavenou ke
dni 31. 12. 2014 bez výhrad.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/2 bylo schváleno.

4. Závěrečný účet obce Velehrad za rok 2014
Návrh usnesení č. 20150429/3:
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Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje závěrečný účet obce Velehrad za rok 2014
bez výhrad.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/3 bylo schváleno.

5. Tržní řád obce Velehrad
Návrh usnesení č. 20150429/4:
Zastupitelstvo obce Velehrad vydává nařízení obce Velehrad č. 1/2015, kterým se
vydává tržní řád obce Velehrad.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/4 bylo schváleno.

6. Vyhláška o místních poplatcích
Návrh usnesení č. 20150429/5:
Zastupitelstvo obce Velehrad vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o
místních poplatcích.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/5 bylo schváleno.

7. Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí Velehrad
a obcí Terchová
Návrh usnesení č. 20150429/6:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření dohody o partnerství a vzájemné
spolupráci mezi obcí Velehrad a obcí Terchová (Slovenská republika).
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/6 bylo schváleno.

8. Sdružení místních samospráv ČR
Návrh usnesení č. 20150429/7:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje vstup obce Velehrad do Sdružení místních
samospráv ČR.
4

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/7 bylo schváleno.

9. Svaz měst a obcí ČR
Informace o členství obce Velehrad ve Svazu měst a obcí - pro tento rok trvá
ZO bere na vědomí

10. Smlouva o pronájmu plynárenského zařízení
Zastupitelstvo obce Velehrad bere na vědomí návrh smlouvy o nájmu plynárenského
zařízení společnosti RWE GasNet, s.r.o. a prostuduje detailní kontext a podmínky
hospodárnosti této smlouvy ze strany obce Velehrad.

11. Zajištění dopravní obslužnosti
Dodatek č. 2 smlouvy č. O/0055/201/DOP o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou
dopravou mezi Obcí Velehrad a Zlínským krajem.
(Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku poskytovatelem v celkové
částce rovnající se součinu částky 100 Kč, což je výše příspěvku na jednoho obyvatele.
Počet obyvatel pro účely smlouvy je určen dle vyhlášky ministerstva financí o
procentním podílu výnosu DPH a dani z příjmu ve znění platném k 1. 1. příslušného
roku, za který se poskytuje finanční příspěvek. Pro letošní rok je to 1267 obyvatel –
tzn. 126 700Kč)
Návrh usnesení č. 20150429/8
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy č. O/0055/201/DOP o
poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje
veřejnou autobusovou linkovou dopravou mezi Obcí Velehrad a Zlínským krajem.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/8 bylo schváleno.

12. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Velehrad
Návrh usnesení č. 20150429/9:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Velehrad č. 11/2015 se ZO ČSOP Buchlovice.
Výše dotace činí 1000,-
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Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/9 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 20150429/10
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Velehrad č. 12/2015 se Střediskem rané péče
EDUCO Zlín z.s. Výše dotace činí 3000,Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
1

Usnesení č. 20150429/10 bylo schváleno

13. Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330018458/004 mezi Obcí Velehrad
a E.ON Distribuce, a.s. (jedná se o zřízení kabelového vedení NN na pozemku p.č. 39
– od sklepa Magny Moravie k Mariánu, věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za
jednorázovou úplatu v celkové výši 2500 Kč)
Návrh usnesení č. 20150429/11
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: OT-014330018458/004 mezi Obcí Velehrad a E.ON Distribuce, a.s. na p. č. 39
v katastrálním území Velehrad.

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/11 bylo schváleno

14. Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Velehrad a Zlínským
krajem (oprávněný), Sociálními službami Uherské Hradiště (příspěvková organizace).
(jedná se o zřízení, provozování a udržování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 575
a vstup a vjezd na tento pozemek- přívod pitné vody k DZP Vincetinum)
Návrh usnesení č. 20150429/12
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Velehrad a Zlínským krajem (oprávněný), Sociálními službami Uherské
Hradiště (příspěvková organizace), ke zřízení, provozování a udržování vodovodní
přípojky v pozemku p. č. 575.
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Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/12 bylo schváleno

15. Provozování parkoviště v obcí Velehrad
Ke dni 30. 4. 2015 skončil pronájem parkoviště, jeho provozování a provozování
veřejných WC. Zastupitelstvo obce Velehrad se rozhodlo nepokračovat v pronájmu a
provozovat parkoviště i WC v rámci obce. Do 18. května 2015 se mohou na obecním
úřadě přihlásit zájemci o práci související s provozováním parkoviště.
Návrh usnesení č. 20150429/13
Zastupitelstvo obce Velehrad určuje ceník poplatku za parkování na den od 9 do 17
hod ve výši: osobní auto a motocykl 30 Kč za den, autobus 200 Kč. Pro parkování
vozidel, jejichž majiteli jsou osoby s trvalým pobytem ve Velehradu, Modré a Salaše je
možno zažádat si o parkovací kartu. Řidič s touto platnou parkovací kartou je od
poplatku za parkování osvobozen.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20150429/13 bylo schváleno
K provozování parkoviště byly vzneseny dotazy z řad občanů:
p. Vojtěch Luža – jak to bude s provozem veřejných WC? Odpověď starosta: mincovník
na dveře.
p. Pavel Brázdil – jaká bude provozní doba na parkovišti? Odpověď starosta:
provozní doba bude od 9,00 do 17,00.
p. Vaněk – při lajnování parkoviště vybrat rozumnou barvu, která by nebyla příliš
výrazná, jedná se o střed obce. Odpověď starosta: Díky za podnět, při úpravě
parkoviště na to bude brán zřetel.

16. Informace pro občany
Pietní akt – 30. 4. v 16,30 u MŠ
Stavění máje – 30. 4. v 17,00
Salesiánský Velehrad – celostátní setkání Salesiánů Dona Boska ve Velehradě –
uskuteční se 7. až 9. srpna 2015 ve Velehradě – program setkání je otevřen veřejnosti,
detaily viz organizátoři
Beseda s občany k 70. výročí osvobození obce – 6. 5. v 18,00 v TC
Obnova laviček v centru obce
Nedodržování zákazu zastavení v ulici U Lípy – Policie ČR Uherské Hradiště odmítla
osazení další dopravní značkou z důvodu platnosti obecného pravidla o zákazu
zastavení (ponechat průjezd o šíři 3 m v každém směru). Při jednání se zástupci PČR
a odboru dopravy MÚ Uherské Hradiště předjednáno doplnění stávající značky o
dodatek ke vzdálenosti platnosti značky.
Kontejnery na tříděný odpad v centru obce – častý nepořádek, který zaměstnanci obce
pravidelně uklízejí – výzva udržovat čistotu a pořádek v tomto místě
7

Návštěva představitelů obce Terchová ve čtvrtek 7. 5. 2015 ve Velehradě. Přátelská
schůzka o možnosti partnerství a další spolupráce obou obcí.
Angličtina s písničkou – Radek Gajdoš vede pravidelné zpívání písniček v anglickém
jazyce a související výuka – každé úterý od 17 hod ve společenské místnosti OÚ
Velehrad, zdarma
Výstavy a přednášky v Turistickém centru – Pavel Vavrys (od 7. 5. do 28. 6.)
Sběratelské panenky (9.5. – 29. 8.), Fyzický a duchovní vliv místa a prostoru na
člověka (13. 5. v 17 hod)
Sběrný dvůr – otevřen 7. 5. od 15 do 18
Svoz odpadu – platí i ve státních svátky 1. a 8. 5.
Anketa strom Velehradu – ukončení 30. 4. – poděkování organizátorům

17. Diskuse
p. Lenka Psotková – požadavek na „závoru“ u brány do MŠ – stávající květináč je těžký
na manipulaci
Helena Hrabcová – doplnit veřejné osvětlení kolem dětského hřiště (u Pospíšilového)
p. Tomáš Valer – poděkování za rekonstrukci na dětském hřišti
p. Miroslav Mazůrek – podal vysvětlení ohledně Honebního společenstva a
Mysliveckého sdružení, informoval o jejich činnosti, především zdůraznil výsadbu
stromů za posledních 15 let, kdy bylo vysazeno na katastru obce 266 stromků, oznámil,
že myslivci posbírali 12 pytlů odpadu
Mgr. Radek Gajdoš poděkoval za tuto výsadbu stromků
p. Vojtěch Luža – pochválil novou podobu webových stránek obce a připomněl opět
volné pobíhání psů – připomenout rozhlasem, dotaz, zda by se veřejné zasedání
mohlo v letních měsících posunout na 19,00 hod.
p. Jiří Kapitán – pozval na akci Cyklopřejezd a přechod Chřibů – 9. 5.
p. Úředníčková – zda se bude řešit rozšíření parkování u hřbitova
Hřbitov je nutno rozšířit především o nová hrobová místa a v návaznosti na to se bude
řešit i parkování (informovat se na Arcibiskupství ohledně odprodeje pozemku na
rozšíření hřbitova – je předjednáno)

18. Závěr
Starosta poděkoval občanům za jejich příspěvky, připomínky a náměty. Oznámil
termín příštího veřejného zasedání a to 24. 6. 2015.

Zapsala: Eva Hanáčková

Ověřovatelé zápisu:
p. Ivana Švecová
Bc. Vojtěch Luža
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