Zápis č. 8
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 27. 1. 2016 na OÚ Velehrad

dne: 27. 1. 2016
začátek: 19:10
konec: 20:15
počet členů: 9 (omluvena p. Ivana Švecová a Ing. Jana Březinová)
Zastupitelstvo tedy bylo usnášení schopné.
Zapisovatelka: Mgr. Tereza Kovaříková
Ověřovatelé: Ing. Pavel Zůbek, Bc. Vojtěch Luža
Mgr. Aleš Mergental, starosta obce, přivítal přítomné občany a seznámil je i členy zastupitelstva
s programem zasedání. Zároveň informoval o skutečnosti, že počínaje dnešním zasedáním budou
z jednání zastupitelstva pořizovány zvukové záznamy.
Program:
1. Představení a projednání detailů projektu plánované rekonstrukce fotbalového hřiště na
Velehradě
2. Diskuze
3. Informace pro občany
4. Závěr
Hlasování o navrženém programu: pro 9
proti 0

1. Informace o projektu plánované rekonstrukce fotbalového hřiště na Velehradě:
-

-

-

občané o něm byli poprvé informováni na veřejném zastupitelstvu v prosinci 2015, po
doplnění geologického posudku došlo k navýšení finanční částky, která bude potřebná pro
realizaci projektu (původní cena cca 3,5 mil., cena po navýšení cca 7,5 mil.). Důvodem
navýšení jsou náročné terénní úpravy
na dopracování projektu obec úzce spolupracuje s p. Obdržálkem
investorem akce bude TJ Sokol Velehrad, který bude žádat MŠMT o dotaci (termín podání je
stanoven na 29. 1. 2016). Spolek může získat dotaci ve výši 80%, pokud by o dotaci žádala
obec, výše dotace by činila pouze 60%. Zbylých 20% uhradí v plné výši obec, podmínkou je
převedení stavby do majetku obce Velehrad po uplynutí doby udržitelnost (TJ Sokol má
pozemek pronajatý do r. 2037)
parametry hřiště: 45 x 91m, výběhové bezpečnostní zóny budou široké 2m, za brankami 3m,
omezení okolním terénem nedovoluje jinou variantu
plocha se bude směrem k silnici mírně svažovat, což zajistí odvodnění travnaté plochy
odkopaná zemina se nebude odvážet, bude využita k vyrovnání terénu

-

-

roh hřiště, který sousedí s pozemkem p. Zdeňka Tománka, bude zajištěn opěrnou zdí, na niž
bude navazovat ochranná síť
přístupovou komunikaci ke kabinám bude tvořit bezbariérový chodník
plocha hřiště bude rozšířena o prostor pro střídačky (vytvořen odkopem před kabinami, který
bude zajištěn opěrnou zdí z betonových tvárnic)
k zajištění svahů budou využity opěrné zdi tvořené tzv. štětovnicemi – varianta opěrných zdí
vytvořených z betonu byla z bezpečnostních a finančních důvodů zamítnuta
jednání s majiteli sousedních pozemků, tedy p. Tománkem a p. Hrdinou, proběhla,
s majitelkou třetího pozemku, p. Pavlicovou, se zatím nepodařilo spojit
celkový rozpočet bude činit 7 400 000,-, jedná se tedy o veřejnou zakázku
k ceně je nutno připočítat i projekt zajišťující zavlažování trávníku, jehož cena činí 700 000,celková cena tedy dosahuje částky 8 200 000,-, spoluúčast obce 1 600 000,- (obec hradí i
projektové práce v ceně cca 200 000,-)
Bc. Luža Vojtěch doplnil další informace: vedle kabin vznikne vydlážděný prostor, který
umožní pořádání nejrůznějších společenských akcí
rozhodnutí o získání dotace by mohlo být známo cca do června 2016, peníze musí být
proinvestovány do konce roku 2016
p. starosta žádá představitele TJ Sokol Velehrad o aktivní přístup při získávání finančních
prostředků potřebných pro zajištění následné údržby hřiště a vyzývá k maximální
ohleduplnosti těch, kteří budou hřiště využívat, vůči obyvatelům sousedních domů
dále požaduje, aby bylo možno hřiště dále využívat pro potřeby ZŠ Velehrad, gymnázia i
občanů Velehradu

2. Diskuze:
-

-

-

-

P. Pavel Šidlík: Je připravena žádost pro MŠMT? (odp. Ano, je připravena, bude odeslána
nejpozději v pátek 29. 1. 2016)
p. Matějka Miroslav: Jedná se o stejný projekt, který byl zpracováván v souvislosti s přípravou
žádosti o dotaci na stavbu kabin? (odp. Ne, jedná se o projekt nový)
p. Matějka Miroslav: Je zpracována projektová dokumentace, statický a geologický posudek
(odp. ano, geologický posudek je zpracován hned dvakrát), odpovídá převýšení chodníku pro
bezbariérový přístup normám (odp. ano), proč není chodník veden ze severní strany, aby
hřiště mohlo být širší (odp. převýšení chodníku by bylo cca 5m)
p. Jiří Daněk: Proč mají výběhové plochy 3,5m? (odp. protože taková je norma, při jejím
nedodržení nemáme šanci dotaci získat)
p. Pavel Šidlík: Počítá projekt i se studnou a retenční nádrží ( odp.ano)
pí. Evženie Úředníčková: Bude za střídačkami rovina? (odp.ano, tři schody u kabin by měly
být zasypány)
p. Ing. Petr Brabec: Děkuje obci za spolupráci, ujišťuje, že TJ Sokol bude o příspěvek na
údržbu žádat kraj a ministerstvo každoročně, informuje o výši příspěvku každého člena TJ
Sokol (500,- dospělý, 100,- dítě) a členské základně TJ Sokol v naší obci (150 aktivních členů)
p. starosta Mergental se na něj obrací s dotazem, zda nebude problém s využíváním hřiště
pro ostatní organizace a občany Velehradu, připojuje se i Bc. Vojtěch Luža, který jménem
zastupitelstva žádá, aby hřiště bylo otevřené a kdokoli si na něm mohl zahrát fotbal
p. Pavel Šidlík: Bude stanoven provozní řád? (ano)
p. Jaroslav Hrabec: Jak hluboká bude studna, co se stane, jestliže se po jejím vyvrtání lidem
z okolí ztratí voda ze soukromých studen (odp. před vrtem bude proveden odborný průzkum,

-

-

-

-

-

který odhalí případné nebezpečí ztráty vody, teprve na jeho základě je možno vydat stavební
povolení)
p. Miroslav Matějka: Žádá, aby starosta prověřil, zda by pro zavlažování nešlo využít
současnou studnu v blízkosti hřiště. (Odp ano)
p. Kolomazník Jakub: Proč není opěrná zeď vystavěna ve směru od silnice a hřiště zvětšeno
navážkou? (odp. tento způsob řešení není možný, protože by nebylo dosaženo požadované
délky hřiště, navíc by byl finančně velmi nákladný)
p. Kučera Jan Václav: Budou odstraněny buňky? (odp. ano), bude zajištěna průjezdnost ulice
Na Nivách v průběhu zápasů a vyřešeno parkování? (odp. musí zajistit organizátoři, bylo by
možno vytvořit stání pouze pro osm automobilů, což problém neřeší), bere na sebe TJ Sokol
závazek, že bude obci pomáhat při správě a údržbě hřiště i obecního majetku? – p. Brabec
odpovídá, že TJ Sokol je zcela závislý na dotacích a sponzorských darech
p. Novák Jakub: fotbalový oddíl požádá zastupitelstvo obce Modrá o finanční příspěvek na
realizaci rekonstrukce hřiště, neboť v oddílu hraje i mnoho občanů Modré
p. Jaroslav Hrabec: parkování v ulici Na Nivách – auta parkují na chodníku, parkuje zde také p.
Maděra se svým traktorem, se situací se nic nedělá (starosta obce odpovídá zcela
jednoznačně, že ulice musí zůstat i v průběhu fotbalového utkání průjezdná, p. Maděra zde
se svým traktorem po společné domluvě už neparkuje)
p. Tomás Valer: Je v obecním rozpočtu dostatek financí na realizaci projektu (odp. ano, je),
není možně rozložit financování do dvou let, aby nebyl rozpočet tolik zatížen (odp. ne, není
podmínky MŠMT to neumožňují)
p. Miroslav Matějka: v mládeži je velký potenciál, je dobře, že obec podporuje sport

Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 1

3. Informace pro občany:
- pravidelný svoz plastu je stanoven na čtvrtek před svozem černých popelnic s komunálním
odpadem, jeho frekvence je 1 x 14 dní, pytle musí být zcela naplněny a svázány, poloprázdné
pytle nebudou svezeny
- p. Úředníčková: žluté pytle se zespodu trhají (nikdo jiný zatím tuto skutečnost nezmínil)
- p. Ludmila Lužová – nebude se bioodpad v zimních měsících svážet v delších časových
intervalech, obec by ušetřila za svoz
- p. Ludmila Lužová – koberec do haly TC, dlažba klouže

4. Závěr:
Starosta obce poděkoval všem občanům za účast a předal jim pozvání na další veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteční poslední středu v únoru.
Zapsala: Mgr. Tereza Kovaříková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Zůbek

Bc. Vojtěch Luža

