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starosta obce Velehrad spolu se zastupitelstvem obce

svolává
podle zákona č. t28l2}00 Sb. o obcích, veřejné zasedání zastupite]stva obce
na den

středa 13. ledna 2OL6 v 18,00 hodin
v budově obecního úřadu velehrad
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Mgr. Aleš MersPntal, starosta
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z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 73.

ledna 2076

starosta:

MgnAleš Mergentdl
místostarostka:
lng, Jana Březinová
místostdrosta:
lng. Pavel Zůbek
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z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 13. 1.2016
v zasedací místnosti obecního úřadu velehrad

Dne:
Začátek:
Konec:

13.I.2016
18,05 hodin
19,05 hodin

PoČet členůZOz 10 (v 18:55 přišla paní Kristýna Krysová a doplnila tak počet členůna 1 1,
hlasování k bodu č. 1 proběhlo v 18:45)
Zaseďání bylo usnášení schopné

Zapisovatelka:

Ověřovatelé:

Ing. JanaBřezinová
p. Zdeněk Sonntag, p. Jan Václav Kučera

Mgr. Aleš Mergental, starosta obce, přivítal přítomné občany azahájil zasedéní s tím, že
seznámil s programem zasedání:
Program:

1.

2.
3.
4.

Projednaní zéttnérurealizaceprojektu,,Pamětihodnosti Chřibů" v Turistickém centru
Velehrad
Informace pro občany
Diskuze
Závér

Hlasování o navrženémprogramu

1.

pro: 10
proti: 0

Projednání zámĚru rea|izace projektu,,Pamětihodnosti Chřibů" v Turistickém centru
Velehrad

Na základě schváleného Strategického rozvojového dokumentu obce Velehrad byla v pruběhu
roku 2015 připravovánapto realízaci v 1. patře Turistického centra Velehrad koncepce
interaktivně naučnéexpozice s názvem ,,Pověsti ChŤibů". Pan Kaíel Prais na koncí září
dopracoval projekt výstavy s rozpočtem 700 tis. korun. Na pracovní poradě zastupitelstva
obce Velehrad v listopadu2015 zastupitelé odhlasovali nerealizovat výstavu pouze za
financování obce, ale zapodmínky ziskénídotace na její realizaci. Na přelomu roku p. Radek
Gajdoš navrhl rozšířenívýstavy o prvky pro senzoricky postiženéosoby a doplnění dalších
prvků pro rozšířeníslužeb pro turisty v duchu programu ministerstva pro místnírozvoj podprogramu Cestování dostupné všem. Rozšířeníse týkalo prvků pro senzoricky
hendikepované, možnost využitíelektrokol, odpočívadelu turistického centra, cykloservisu,

Úschovny kol azavazadel). Celkoqý finančníplán akce včetně výdajů na marketing je 848 tis,
KČ. DotaČnítitul Cestování dostupné všem poskytuje dotaci do výše 50 % celkových výdajů
projektu s moŽností Čerpaníve dvou letech (zatíženi rozpočtu obce v roce 2016 minimální,
téměř celá částka nutná k dofinancovániby bylaz rozpočtu obce čerpána v roce 2017). Doba
udrŽitelnosti projektu je stanovena na 3 roky. Projekt počítás příjmy např. ze vstupného
(Předpoklad 50,- Kč / osobu se zv,ýhodněním pro děti, seniory, hendikepované občany). Po
odsouhlasení starosty a místostarostůbyla oslovena společnost Regiozona,kterápřipravila
detaily Žádosti pro záměr projektu ,,Za pověstmi Chřibů". Jednou z podmínek podání žádosti

je schválení záméru zastupitelstvem obce. IJzávérkapodání žádostí je 15. ledna 2016.
Diskuze

P. Maděra Josef - budou na jednotliv,ých místech umístěny informace o výstavě (např. u
Králova stolu apod.)? - odp. starosta Aleš Mergental: ,,Ano, na všech místech budou

informaČní panely odkazující na výstavu ve velehradském turistické centrum".

Ing.LuŽaTomáš - zastupitelstvo chystárealizaci výstavy p. Otmara Olivy, podle jeho názoru
je celkem cca700 tis. Kč na v,ýstavy přílišz rozpočtu obce odp. starosta Aleš Mergental:
,,Výstava p. Olivy bude v přízemi, expozice ,,Pamětihodnosti Chřibů" je plánoviána v 1. patře,
na základě propoČtu s odhadem pruměrné návštěvnosti 30 osob/den by se náklady na tento
projekt měly vrátit max. do 3 let"
- jak bude zajiŠtěn provoz?
- odp. starosta Aleš Mergental: ,,Zarrlěstnanci turistického centra,
je
kdY
do skončeníudržitelnosti projektu vybudování turistického centra vázáno vývoření 1,7
pracovního místa".
p. LuŽa Vojtěch ml.

- upozornil

na skutečnost, že v turistickém centru je nutné po dobu

udržitelnosti zajistit náplň a návštěvnost

l

Ing. Valer Tomáš - jaký je důvod realizace výstavy? - odp. starosta Aleš Mergental:
,,Na provoz turistického centra vynakládá obec 1 mil. Kč ročně + 1,5 mil. Kč je ročnísplátka
Úvěru. Vzhledem k realizovanému záměru turistického centra a jeho stávajícíekonomické

nároČnosti je potřeba co nejsmysluplnějším způsobem využívattyto prostory. ZamýšIená
výstava mŮže přinést poučenío historii, pověstech, pamětihodnostech ato zábavnou formou

navíc zpřístupněnou zrakově a sluchově postiženým".

p.LuŽa Vojtěch ml. - existuje možnost,,přitáhnout" návštěvníky Skanzenu aŽive vody,
naPříklad Školnízájezdy - byla diskutovánaotázkanávštěvnosti žráků škol
Mgr et Mgr. Gajdoš Radek - vysvětlil podrobně smysl a důvod vytvoření tohoto projektu
s odkazem na výŠezminéný popis projektu a jeho využitípro širokéspektrum jak místních,
tak návštěvníkůvelehradu.

Mgr. Válek Radomír -nazákladě zkušeností s partnerskými školami si myslí, že školní
výlety by návštěvu Skanzenu aŽivé vody časově zvládlirozšířit o expozici Pověsti ChŤibů,
která je doplněním pro poznání regionu
- Ize vybírat vstupné a platby za elektrokola po dobu udržitelnosti? - odp. starosta
Aleš Mergental:,,AíIo, lze".

Návrh usnesení č. 20160113/1

:

Zastupitelstvo obce Velehrad souhlasí se záměrem projektu ,,Zapověstmi Chřibů"
realizovaného v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj - podprogramu Cestování
dostupné všem 2016.

Hlasování: pro
proti
zdrželse

4
5
1

Usnesení ě. 20160113/1 nebylo schváleno.

2.

3.

Informace pro občany
- Zvoneěkový kameval - 16. 1. 2016 od 14:30 ve Slovanském sále SGV
- Ples MS Háj - 16.I.2016 v Turistickém centru Velehrad
- Ples ZŠ- 22. t.2016 v Turistickém centru Velehrad
- Promítání filmu Příběh Marie - I7.I.2016 v sále Kardinála Tomáše Špidlíka

Diskuze

p.Luža Vojtěch

- jaké jsou návrhy zastupitelů, kteří v minulém volebním období
odsouhlasili výstavbu turistického centra na jeho využiti v případě, že hlasovali proti realizaci
výstavy? - odp.p. Zdeněk Sonntag navrhuje pokračovat ve stávajícíchvýstavách.
Mgr. Tereza Kovaříková navrhuje realizovat výstavu MUDr. Jiřího Rohela a p. Václava
Reissnera
p. Maděra Josef - neexistuje možnost vylžítk financovrání jinou dotaci, případně i s vyšším
podílem dotace? - odp. starosta Aleš Mergental: ,,V současnédobě o takové nemáme
informaci".
st.

l

4.

Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účasta za jejích připomínky a náměty

Zapsala: Ing. Jana Březinová

.

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Sonntag
Jan václav kučera

