Velehrad má partnerskou obec - Terchovou
Na začátku letošního roku oslovilo zastupitelstvo obce Velehrad
představitele Terchové s nabídkou spolupráce a partnerství. Terchovští
zastupitelé s tímto návrhem souhlasili a 7. května přijel starosta Terchové
Ing. Milan Laurenčík se třemi kolegy na návštěvu do Velehradu. Při setkání
se prodebatovaly detaily partnerství, které se bude především dotýkat
kulturně společenských a vzdělávacích oblastí, výměny praktických
zkušeností z oblasti komunální politiky a hospodaření, péče o krajinu nebo
třeba navazování vztahů místních podnikatelů, stejně jako rozvoje
projektové přeshraniční spolupráce. Na závěr návštěvy starostové obou obcí
podepsali dohodu o partnerství. První partnerskou obcí Velehradu v
novodobé historii se tak stala Terchová, obec ze Slovenska, ze státu, který
je naší zemi historicky nejbližší.
Navázané partnerství je příležitostí pro místní spolky a sdružení, folklórní
aktivity, vzdělávací instituce, stejně jako pro místní podnikatele. Možnosti
spolupráce jsou otevřené a záleží jen na aktivitách občanů Velehradu, jak
budou partnerství s obyvateli Terchové rozvíjet.

Výzva: zahradní kompostéry
Zastupitelstvo obce se snaží zefektivnit a zlevnit systém nakládání
s odpadem ve Velehradě. Jedním z kroků je snaha nahradit „hnědé
popelnice“ za kompostéry. V takomé případě by se neplatily poplatky za
svoz bioodpadu a kompost by mohl být využíván na zahradách. V rámci
přeshraničního projektu Mikroregionu Buchlov bude pro Velehrad mimo
jiné pořízeno zhruba 130 kompostérů s kapacitou 1170 l. Domácí
kompostéry budou bezplatně pronajaty velehradským domácnostem, které
se zaváží ke kompostování a nebudou dále využívat „hnědou popelnici“.
Zájemci o kompostéry se mohou písemně či osobně přihlásit na obecním
úřadě do 15. července.

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Obec Velehrad mohla dosud jen těžko legálně postupovat proti podomním
prodejcům, jejichž obchodní praktiky nebyly vždy poctivé a mnozí lidé tak
doplatili na jejich vychytralost. Zákaz podomního a pochůzkového
prodeje spadá do souboru podmínek prodeje mimo provozovny, které dosud
ve Velehradě nebyly stanoveny. Proto zastupitelstvo vydalo nařízení obce č.
1/2015, kterým se vydává tržní řád upravující nabízení, prodej zboží a
poskytování služeb mimo provozovnu.
Tržní řád vymezuje místa pro stánkový prodej, dobu prodeje, provoz
restauračních zahrádek, pravidla zajištění provozu na tržních místech, výčet
služeb a druhů prodeje, na které se tržní řád nevztahuje. Jeho součástí je i
zákaz pochůzkového a podomního prodeje, tedy nabízení, prodej zboží nebo
poskytování služeb bez předchozí objednávky v místě bydliště.
Pokud se v obci objeví lidé, kteří by obcházeli jednotlivé domy a nabízeli
služby nebo zboží, porušují tím tržní řád a hrozí jim za to pokuta až třicet
tisíc korun. Kdokoliv se stane svědkem takového prodeje, ať kontaktuje
pracovníky obecního úřadu nebo Policii ČR, aby se těmto aktivitám mohlo
účinně zabránit.

Zastupitelstvo obce Velehrad vydalo novou obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2015 o místních poplatcích, která stanovuje výši poplatků za chov psů,
užívání veřejného prostranství a ubytovacích kapacit.
Poplatek za psa na kalendářní rok je 100 Kč.
Poplatky za užívání veřejných prostranství se vztahují na umístění
dočasných staveb, prodejních zařízení, reklamních zařízení, provoz atrakcí.
Jejich výše se liší podle daného účelu užívání veřejného prostranství.
Poplatek z ubytovací kapacity se týká zařízení určených k přechodnému
ubytování za úplatu a je stanoven na 5 Kč za využité lůžko a den. Poplatek
platí ubytovatel, který ubytování poskytl. Osvobozeny od tohoto poplatku
jsou sociální, charitativní a zdravotnická zařízení a internáty.
Detaily jednotlivých poplatků a související povinnosti jsou uvedeny ve
vyhlášce, která je dostupná na obecním úřadě nebo na www.velehrad.cz.

Dopravní

obslužnost Velehradu je zajišťována veřejnou autobusovou
linkovou dopravou na základě smlouvy mezi obcí Velehrad a Zlínským
krajem. Obec Velehrad, stejně jako další obce v kraji, každoročně přispívá
na provozování autobusové linky. Příspěvek pro letošní rok je stanoven na

100 Kč za jednoho obyvatele, a tak zastupitelstvo obce schválilo příspěvek
na veřejnou dopravu v celkové výši 126 700 Kč.

Na začátku

května začala rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod u
lávky přes Salašku. Opravu zajišťuje společnost VHS plus,
Vodohospodářské stavby s.r.o. z Veselí nad Moravou. Pohyb chodců a
cyklistů nebude při stavbě v těchto místech přerušen. Dokončení stavby je
stanoveno na polovinu června. Cena stavby je vysoutěžena na 1,562 mil. Kč
a je plně hrazena z rozpočtu obce Velehrad.

Zastupitelstvo obce schválilo bez výhrad účetní uzávěrku i závěrečný účet
obce Velehrad za rok 2014. Provedený audit potvrdil správné hospodaření
obce. Rozpočet obce pro rok 2014 počítal s příjmy ve výši 17,344 mil Kč a
s výdaji 17,281 mil Kč. Na konci roku 2014 činily reálné příjmy 18,284 mil
Kč a výdaje 15,658 mil Kč a zůstatky na bankovních účtech 3,924 mil Kč.
Obec Velehrad splácí úvěry na výstavbu turistického centra a fotbalových
kabin, kdy na začátku roku 2015 celková výše nesplacených úvěrů činila
5,084 mil Kč. Obec celkově hospodaří s majetkem ve výši 298,554 mil Kč.

Na

konci dubna skončila smlouva o pronájmu a provozu parkoviště a
veřejných záchodů. Zastupitelstvo obce se rozhodlo neuzavírat další
smlouvu a provozovat parkoviště svépomocí. Výše parkovného na den je
stanovena na 30 Kč za osobní auto a 200 Kč za bus. Obyvatelé Velehradu,
Modré a Salaše tento poplatek nehradí. Do konce května se jedná o zkušební
provoz.

Anketa

Strom Velehradu, kterou koncem března vyhlásily základní
organizace Svazu tělesně postižených a místní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami, má svého vítěze. Je jím lípa, kterou
22. dubna 1990 v klášterní zahradě zasadil papež Jan Pavel II. Tento strom
získal 133 hlasů. Do ankety se zapojilo 269 občanů.
Podnět k osazení další značky „zákaz zastavení“ do ulice U Lípy dopravní
policie odmítla z důvodu platnosti obecného pravidla (ponechání průjezdu
šíře 3 m v každém směru). Obec bude jednat o dalším řešení. V případě
porušování zákazu bude voláno na linku 158 Policie ČR.
Velehradský občasník vydává obec Velehrad, číslo 2. vydáno ve Velehradě 19. 5. 2015,
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Webové stránky obce www.velehrad.cz
Na nově upravených webových stránkách obce Velehrad naleznete:






obsah úřední desky
 záznamy o událostech, které se
hlášení rozhlasu
v obci uskutečnily
co se děje aktuálně v obci
 drobnou osobní inzerci
důležitá upozornění a kontakty
 připravované novinky
avíza kulturních a sportovních
z Turistického centra Velehrad
akcí
 Velehradský zpravodaj a
 informace o mateřské i základní
občasník
škole
Doporučujeme přihlásit se k odběru aktualit e-mailem.
Nabízíme možnost vložit bezplatně na stránky obce osobní inzerci.
Vyzýváme všechny spolky a občanská sdružení působící na Velehradě, aby
využily možnosti vytvořit na stránkách obce vlastní informační panel.

Kalendář akcí v květnu a červnu 2015
ČAS

DATUM
7. 5. – 28. 6.
9. 5. – 29.8.
29. 5.
31. 5.
31. 5.

od 18:00
10:00
14:30

31. 5.

16:30

5. 6.

17:00

6. 6.

13:30

6. 6.
7. 6.
7. 6.
13. – 14. 6.
14. 6.
14. 6.
17. 6.
24. 6.
28. 6.

17:00
10:00
16:30
10:00
17:00
18:00
16:30

PROGRAM
Pavel Vavrys – výstava obrazů
Největší výstava panenek v ČR
Noc kostelů
První svaté přijímání dětí
Fotbalové utkání žáci
1. Varhanní koncert k 1130.
výročí úmrtí sv. Metoděje
Beseda s porodní asistentkou
Den dětí
– start od 13:30 do 15:00
Pouť děkanátu Uh. Hradiště
Průvod Božího těla
Fotbalové utkání muži
Víkend otevřených zahrad
Mše s udílením svát. biřmování
Varhanní koncert konzerv. KM
Film „Vážná známost“
Veřejné zasedání zastupitelstva
2. Varhanní koncert

MÍSTO
TC Velehrad
TC Velehrad
bazilika
bazilika
hřiště
bazilika
TC Velehrad
ZŠ Velehrad
(směr kemp)
bazilika
bazilika
hřiště
areál kláštera
bazilika
bazilika
TC Velehrad
OÚ Velehrad
bazilika

