Zápis č. 11
z veř*in*ho gasedárrízastxpite§stvx CIbce Velghrad konaného dne ž2. §- 2§t6
v zasedací místnesti obecníh* úřadu veiEhrad

§r"lc:
Začá*ek;
Konec:
F**ct členůZo:

žž.§§. ž§l§
§§,3"§

l,1CIdi*l

2§,3& hpdin

í1

Xas*dá *rí by!o usr"tá§cní schrprré

Zapis*vataika:
ůvéřovate l*:

í:va Hanáčk*vá
n*k §cnlrtag, Vojtěch t-ilža

Zele

Pragrarn

1,
2,
3"
4.
§.
6.
7.
8"
9.
1§.

]_]".

L2,
13.
14.

1_5.

].6"
17.
18"
1§.

Vyhodnoeení rlkclr} od veřejného zasedánídne 27 " 4,7aX6
Zpráva o čirrnosti zastupitelstva obce Velehrad
Závěrečny účetobce Velehrad 20]"5
Učetníuzávěrka gbce Velehrad 2015
ftozpočtovéopatřeníobce Velehrad č, U2aL6
jednacířád zastupitelstva cbce Velehrad
1-1*s6:odaření příspěvkovýeh CIrganizacízřízených obcí_ VŠa ZŠZC1S
Financování mezd lektorů v ZŠVe|ehrad ve škoinímroce 2016l\aŮ
§rnlouva o nákupu konve ktomatu pro školníkuchyni ZŠVelehrad
§mlouva o díio,,Regenerace hř!ště v VtŠVelehrad"
Žádost c odkoupení p*zernku p.č. 3,13713 v k. ti" Velehrad ve vlastnictví obce
VeNehrad

Žádost * odkoupení pczemku p"č. 68 v k. ú. Velehrad ve vlastnictvíobce Ve|ehrad
Nákup podílu pozernků p.č. 3"195, I2a4/3.,1,19613,, Qa4/2 v k.ú, Velehrad a
pozernků p.č, 3.20§, 7 42, 7 4"6, 7 4Sl3'v k,ú. Salaš ul Velehradu
Pronájem pozemků p.č" l"734l1, ]-680 v k.ú. Velehrad
§mlouva o smlouvě budoucí * zřízen{ věcného bře mene {kabel NN a kabelová skříň}
na p"č. 2a4l1
§trategicky rozvojový plán obce Velehrad na roky 20X-5 - 2030
lnfonmaee prcl občany
Diskuse
Závěr

h{lasovánío navrženémprn§ramu pno 10
pnoti§

zdržel se 0
p.
místostarosta ing. Favel Zůbek"
Fo tornto boclu se dcstavil

3.VvbEdnq§e§! tihp!& ae d{}e ?7,4,,,3§l§
Výběrové řízenťna dodavate|e stavby ďětskélro hřiŠtě v MŠVelehrad.
Zaj istí: sta relsta, m ístosta rcstovó, stavebn í výbcr
lermln: ll. ó. 2UIó
§piněnc

uxol e,

3.:

;. 2: Fřípravné pnáee k rea|izaei pnojektr,l stavby chcdníku podél budovy veřejných We.
Zajistí: starnst&, stave hnívýbon
lermln: J1. ). ZUto
*
§pln ěno, práee pckračuj í ÚZ§V{vl, projekta nt
ut<ol

přae§vatele projektu kanatizace v ulieích Buchlovská a l\§a Hrádku.
Zaj istí: §ta rosta, nrístostarostové
lermln: zl. b" zuJ-o
§plrrěno částečrrě* po veřejnóm projednání se dopracováva|a sdruŽená PříPojka do Projektu,
jednáníc pozerncích se §řÚ" T*rrnír-r 15, ?" žCI16
tlxot

e_

§: \,/,ýběrové řírertín§

u

výběrcvé říeení pro u pracování projektové doktltx€ntace
*
vlilstavby nrostů Břevěný a §trašák na cyklostezce Velehrad §alaš.
Zaj istí: sta rosta, nn ístnsta rcstovó, staveb n í výbor

utol

e. 4: {,}sktltečnit

rekonstrukce nebo

Termín: 22,6.2aI6
poknačuje * rrové faktor k neurčenénru vlastnictví mostŮ, jednání s AO a AL50l- a Lesním druŽstv*m
Tupes-Ziechr:v o variantách ťinaneování. Termín 3L 17,2a16

Fřipravit úpravu r*gulujíeí vodtl v livozové cestě do vinohradr3 v ulici l\la Nivách"
Zajistí: stave bnívýbor, §tar§§ta
Termín: 30.9, 2.016
t7"2a3.6
Foknačuje, rrutný hydrogeologický propočet podNe plánovanó zástavby" Termín do 3]-.
tlt<ol *" §:

připrxvit projekt pno rekonstruke! }*řbitova na Vclehradě.
Zajistí:§ta!.0§ta,místostarostové,stavebnťvybcr
Ternrín 3]". tž" žCI16

utol

e. 6:

Pokračuje

ú*ol e. ?: Výběravé řízení na realizaci projektu §oplnění krajinné zeleně v k.Ú. VeIehrad.
istí: §ta r§§ta, m Íst*stanostovó
Termín: 3§. 6" žfi16
Fokračuje * opožděnéoficiální potvrzení podpory projektu ze stnany poskytovatele dotace, Terrnín:
Zaj

14..

9, 2s]"6

l"lxol č, 8; Zahájit přípnavné práee na projektu parku kelen"r turistickélr§ c€ntra.
Zaj istť: star§sta, nrístosta rastnvó

Termín: 3e. 6" 2§1"6
*
Fokračuje * veřejnó pnojed nán í zá měru parku záYi 2016, Termín ?L

Ú*ol č, §: Výběnové řízenř na projekt byt& rra půdě ou \lelelrrad.
Zaj istÍ: §ta rosta, místelstarcstová
Termín 30. 6. 2016

Pokračuie,

..r

"9"

2a3,6

2 Zpráva o

e
l
o
*
*
*
*
*
a
o
*
§
o
*
*
e
c
,
*
e
*

činnosti zastupitelstva obce

Přiznaná dotace z a?Ž?,,}oplnění krajinnó zeleně" Velehrad

Rekonstrukce ťotbalavéhchřiště - projektová dokumentace ke stavebnímu pov*lení,
rozhoelnutí nXŠnXro neposkytnutí dotace
M*sty cyklostezka * snaha o dotaci ze SFDI * není možno, jednání s AO, §ingulární družstvo
?upesy Z!eehov,
Veřejné projednání kanalizace §uchiovská - výběr varianty
Ukončenípráce na komurtitriístrategii obce Velehrad
za Mikroregion §r:chigv jednár:í o možnostech využitísběrného dvora křižné cesty,
vyjednávání o podmínkách svozu směsného komunálního odpadu, možnosti zlÍzení
kom u n itn í kornpostárny
Dojednání detailního zadání povodňového plánu pro obec Velehrad
Přípravnó práce na Pcuti 2016 * doprava projekty, stánky, kolotoče
1"

Práce na výstavě Donna na Velehnadě
eyniiornetcelějská poutní stezka začínáprvní detailně zpracovaná etapa
Foznej svéha farnráře
DnV slovanskó ku|tury
Terchová * na D§K, turnaj ve stolnírn tenise, školnívýlet 2 busy
Ukončenívlistavy N",jM{.JN, Vernisáž výstava lmaginace, Koncert Korajunglejazz

Vernisáž Příběh scchy
Altán Rákcš {M. §t,{aňásek} + pláž
Lavičky §práva hřbitov atd., nové pískovištěna dětskérn hřišti, kruhovó lavičky na parkovišti
l.Jprava íTlostu na cyklostezee
Úprava p,"o§tCI,"tl pro kontejrTeny Na Nivách
Výsadba *krasnýcřr květin na pankovišti
Natřeny a[tány na cyklostezce směr §a!aš, Staró Město

rlxotyvyplýva"!íeízčir,lngstiza§tupit§!§tVa:
Fokr*čujíeíúkoty z předešlých .!ednání
diskuse
FJávrh usnesení č. 20í6862211:

Zastupitelstvo obce Ve*elrrad schvaluje zprávu o činnost! zastupitelstva od 27. 4.
2§16 a ukládá úkal,g z ní vypllývající.

h{lasování:

pra

proti

11_

S

zdržel se 0
[-isnesení č, 2CI3.60§22/X" bylc schválenn"

}

2CI16

do 2Z"

&"

§_Závě.ryečnv qčet qhc V_.plehrad ?§&§
Vyvěšen na úřednídesee, rozeslán zastupit*lům.

Diskuse
Pljávrh usnesení č. 2§3.6&622/2:
Zastupitelstvo cbce Velehrad sehva!uje závěrečn,ý účetohce Velehnad za rok 2§l§ s výroř<ern bez
výhrad

}-liasovárrí:

pro

proti

].1"

0
zdržel se 0
L"Jsnesení č. 2016$622/2 byl* schvá|eno"

{ Účetnír.lgévěrlspbce Veleh}:ad ?9§§

Vyvěšen na úředrrí de§ce, rozeslán ;astupitelůrrr
Diskuse
&}ávnlr

usnesení č, ?§16&§2ž/§:

Zastupitelstvo gbee Ve§e!,lnad sehvaluie účetnízávěrku obee l/elehrad sestavenou ke dni
§3""tr*.2s3"5 baz v,ýhrad

Hlaseivání:

pro

proti

3"1

ú

zdržel se 0
Usrresenť č" 20160622/3 byln sclrváleno"

5 Razpo§§ové apatření okqe l/e|qhrad č. V2S16
přijetídntacťna regeneíaci hřiště v MŠa doplnění krajinná zeleně, dary na rea|izaci výstavy Otmara
olivy, dotaee z ijřadu práce a následné výdaje {ťinarrcování celkem 552 000 KČ}.
§iskuse
í§ávrh usnesení č. 2&3"6§6ž2/4:
Zastupitelstvo obee Vele}rrad sc}rvaluje rozpočtovéopatření obce Ve!ehrad

F{lasování: §}r§

proti

Č" LÍZOL6"

11

§
zdržei se 0

Usn*sení č. 701§{)S22l4 bylc schválenc,

§ Jednpqg.řód zpp,§qrBlřp!s!va
,}ednae

í řáei

b€e Velebred

aktuálně neocipovídal pcdmínkám fungavání {zastaraly}, zastupitelstvo

přizpůsobit s dsdržením všech norenx a účeřůzákonnýeh opatření.
Diskuse

mŮŽe

í§ávrh usncsení č" ž§16§62215;
za§tupite!§tvo obce Velehrad sehva!uje jednací řád obce Velehrad předložený zastupitelstvu k*
dn§ ž?. 6. 281§"

[-|lasování:

pro

3"1

^ -^+;
p!
ULt
0
zdržel se 0

Usneseníč"?ú]"60622/5 [:ylc schvále nn"
7 Hospodaření příspěvkpvrřch organiz?cí zří_zenÝqLqbcí * Mš § Zš 2015
Zák|adníškola Vclehrad vykáza§a za rok 2ůt5 hospodářský výsledek ve vlíši47 279,83 KČ"
lJlSl(U Se

Ni*vrlt usnesení č" X§j"6§62žl6"1:
Zastupitelstvo obcp Veteřrrad přijím* r]četnízávěrku ZŠVeleřrrad bez rnýhrad a schvaluje převod
hospodářského v,ýs!*d ku do fond u neprod u kce i rrvestičníhonrajetku.

l-ilascvárrí:

pr*

prnti

X\

§
zdržel se §

Usneseníč"žOl§062216, j. bylo schváleno,
Základníško|a požádala o schválení poi;žitíprostředků z fondu reprodukce investičníhomajetku ve
výši 121" 0§0,- na dcvybavení 2 učebe rr mu|tinnediálnítechnikou.
Diskr.*se

usneserií č. 2S3.6862 2 § & "§z
Zastuplte|stvo obce Velehrad schvaluje použitíprostředk& z fondu reprodukce investiČního
ma}etleu ve v,ýši 123. 000,- rra vybavení 2 učeberr multirrrediální technikou.
l\li*vrl"r

l"ilasování:

pro Ll
ptoti

§
zdržel se 0
L}snesení č. 7úl6a627l6,2 byl* schváleno.

V|ateřská škoia Vele hrad vykáza|a za rok 2CI15 hospodářský výsledek ve v'ýŠi15 521,56.
§§ávrlr usnesení č" ž§l§ů§27{&"3:

Zastupitelstvp obce Ve|ehrad přijímá účetrrízávěrku
lnospodářskél"lo výs! edkt* rexervní},xo ťond u

i-ilasování: pICI
pnoti

1l"

0
zdržel se ů

[Jsnese

níč.201-6fi622/6,3 bylc schválerro"

R*Š VeIe}xrad

bez v,ýhrad a schvaluie p*uŽití

§ Fina§co§á8í mezd !ektp[ů*§_4§ Velehrad ve šl<glnírn roce 2016/203.7
Obec Velehrad hradí n:zdu pornocnicive výuee Á,j květen, červen 203.6 a poměrově přispívá s obc*rrri
Madrá, §alaš na mzdu rodilórnu mluvčímuAJ ve druhérn pololetí, Při aktuálním rozboru írospodaření
zŠVele hrad pan ředite l Radorrlír Vá|ek naš*l finance, kterými pokryje rnzdy pro rodiléhc rnluvčího
Aj a pomocníka ve výuce AJ :áří* prasinee 7a3,6, Z toho důvodu nenínutné vyčleňovat dalšífinanční
příspěvek z obee VeiehraC,
Diskuse

Zastupitelstvo obce VelePrrad bpre na vědomí rozhodnutí ředitele ZŠVelehrad o finaneování
lektorů Aj de konee roku ž&16,
Ř*ditel zŠve§ehrad požádal o příspěveř< z nazpočtu obce na vzdělávání pedagogických pracovníků
trl roce 201§/2ú17 ve výši 1§ ž00 Kč"
Diskuse
l§ávrh usnesení č" 20160§2žl§-§:
Zastupite!stvo obce Vc§ehrad schv*§uje příspěvek z rozpočtu cbee na vzdělávání ped*gogick,ých
pracovníků x, r§ce 282S§Zť§7 ve v,ý§i ž0 S6CI Kč.
§iskxst:

F{lasování:

pra

proti

11"
CI

zciržel se 0

Usnesení č" 20j"6062216.3 bylc sc}rváleno.

9 §rnlouva o nákupu ltonvektornatu pro školníkuchvni Z§ Velehrad
Vyzvány tři spo|ečnosti, výběn*vé ř{zenívyhráia společnost §eveza spol" s. r. 0. § nabídkovou c§nůu
2Z3 V8§' Kč s DFH.
UlsKuse
Radek 6ajdoš * nabídnout starý konve§<tornat k odprodeji"

Návrh usnesení č. 2O16O62217 :
Zastupite|sttra obce Ve|ehrad sehvaluje uzavY{t kupní srnlouvu se společností§eveza §"r"&.
k zakoupení kcnvektornatu pod!e vrýsledku veřejné zakázlay rnalého rozsahu"
l-j

lascvá

n

í: pre}
proti

11

0
zdržel se 0

tjsnesení č. 201§ů§27lV by|* sehváleno"
1§ §m|c*va o dí!o .,§e§enenace hřiště v M§ Velehrad"
Vyzvány tři společnosti, výběrové řízenívyhrála spol*čnost Florstyl §.r.o. s nabídkovou cen§u
422 98a Kč s DPH.
Diskuse

Návrlr usnesení č. žS16§6221§:
Zastu*pitelstvo ohce Velehrad sehvaluje uzavření smlouvy o dílo ,oRegenerace hřiŠt& v MŠ
Velehradnu se spo!ečn*stíF!onstyl s.r,o. podle v,ýsledku veřcjné zakázky rnalého rozsa*nu

!-llasclvání:

prů

prati

1:.

0
zdržel se 0
|"Jsnese

níč.20160§2?18 bylc schvá|e no,

Velehrad
11 žádost * odkoupení pozemku p"č, 13"37/3 v k_ú-Velehrad_ve vlastnictvípbce
Fan Antonín l\fiaděra, Mndrá pncjevil zá}em o nákup pozenrku p.č, 113713 v k. Ú" Velehnad ve
v|astnictvícbce Ve}ehrad" Po:*mek sor"rsedís cyklostezkou Velehrad * §aiaŠ.
UlsKUse
usnesen í č. žS3.6§6žžl§:
Zastupitelstvo obee Velehrad se }rvaluje prodej pozemku p,č" 1137/3 v k. ú, Velehrad ve vlastnietví
ťrtárrr}r

obce Ve|ehrad.

l.ilascvání: píCI 0
pnoti X1
zdržel se §
LJsnesení č. ZCI160622/§ nebyio schváleno.

§éŽédqst q§dkqqp€ď

p§§€!§kry

p,q.X&y_!l

tl.vel

fugd

Ka;-*l l Marie §edn;lřík*vl, V*!*hr;ej pr*j*vili réjeni t i:dk*up*ní p*z*nrkLl p,č.68 v k, i_l Vt,l,:hrl.j
ve viastnictví obce Velehnad" PCIzernek je rnezi hlavní silnicí na Tupesy a scchou sv. ,Jana

Neponnuckélro.
Eiskt":se

iVávrh usnesení č. 2$16§6žž/l§:
Zastupitelstvo ohee Velehrad sei"lva!uje prodej pozemku p,č" 68 v k. ú" \le!e1,1rad ye vlastn!etví obee
Velehrad,

|-{lasnvání:

pro

proti

CI

]"]"

zdržel se 0
L-,}sneserl í č. 201606?211"CI n

j§

í§á§tu

ebylo schvá !eno.

dí§u pmxgmk& p,č,

tž*4lx" t

v k.ú. Velehrad a

p,č, 1§§9, ?4?, 74§, 74§ll v !q,l{, §ě!§§ t.i Vplellrad!,!
!,,Jabídka §vat*pluka §luky k odprodeji vli,§e zmíněných pozemkťl do vlastnictví obce velehrad"
Disk*se

&távrh usncs*nť ť. X*16§&žž13"3":
Zastupiteístv* *be* Veie§.lnxej se§.rvx'u.!* &};*kuP P*d{lu
1?§4.1?,

na P§že*§eíeh P.Č. 13"9§' 32s*l§' §§§6l§'
v k,ú, §al*š u Vel*lrnadul,
v k.*. V*§*hnad a p*a*nx*cťl p_č. 1ž§§, ?&?, ?46, ?4§lx

iJlasování: prú
preti

1-1

*

zdrž*l se

fr

;Jsne s*ní č. ž*l§O§:ži 11 byl*

se

hvái*n*,

č, 3"?34/§, &6§§ v k,ql" Vel§
srnlouvy na
pan Tornóš Jurák, bytenr i§edakonicu Ň;xorl abec veiehrad o prodloužení nájernní
p.č. 1734 g výměře ?&727 n":2" í§eboť součástí obhospodařovaného ,:-::::::-_:::,"-:::
pozemek
},r("racl ! l§l\ P.L.
pozemků, kde pan ,}urák pěstu,le révu
p.č. 168CI o výměře 2 439 m2, vyplývá zánněr pachtu těchto
vinnou. Rcčnípacřrtcvnéve výši 0,464,5 Kčlrnz,

{z ! 1Yt!Yr!!l::_ř:i=-

ulSKuse

době i vyšší,ne ž je navrhována,
Pave| Vrzala * cena pachtt* rnůžebýt v současrró
Návr}r usnesení

č,2§j.§§6ž?/X?:

,,,.y*._i
pozerxkťr p"č. LrcalL a P.Č" [680, a uzavřeni
Zastupitelstvo obee Velel.*rad schvaluje pronájem
předložené paehtavní sr"n!ouvy,

}"llasování:

pro

proti

1\

0
zdrže1 se §

Usneseníč"2016062211"2 i:ylo schvále nc,

í§ §El|§§V§

§hříň}.§§
§ §miouvě bi'de&}eí e. zříueníVěqnéhqbře-ry§$q {kabE! N§|s kqb€lqvé
]

,..^l,x^a,.^ l.,řiě+.X
Z5
hřiŠtě rut ?plán vyhutlování kabelu NN a kabeiová skříně pno plánovannu výstavbr,.r nrultifunkČního
Velehrad.
Diskuse

í§ávrh usnesení č" ž§16§62?113:
o §nntcuvě budoucí o zřízení věenéhg
zastupitelstvo ohee \felehrad sehvalu}e uzavřeni §mlouva
břerrler*e {kabei l§|ú a kabelov* skříň} na p"č" ž*4/X,

l-|lasování: pro

proti

1"0

1

zdržel se ů
i.,Jsnesení č. 201"§0622/13 by|o schváleno,

§

2s3.6 _
\lelehnad
Veiei:radu
v 1er"ních lý*n*ch iet*inih* rr:ku stl v pěti nev;zujícíci: setkáníeir vytvařili cbČanó
k*rriunitni ;tr*legii *hc* V*}*!rr;lil prc nastreduj!eí rl:ky. Z *vcelníhr setkánÍ, kteróho se:ÚČastnii*
!:Yla
tórněř sedrndesát *byvatel, vyplyni;ly jak eletaiIní návrhy, tak kornplexnějŠÍtónrata, kt*rá
následně zapnaccvána do celkové strategie. Tým, do ně}"rož se mohl zaPojit kdokoliv z obČanŮ,
chtějí
vypracnvával podk|ady pro stanovení pricnit obce s detailními bctiy pro Práci vŠech,kteří se
vize
obee
vYtvořena
aktivně podílet na utváření veřejného živcta v obci, Zároveň byla spoleČně
Velelirad, která je jist,irn voejítkerrr pno snrěřováníve řeJnóhc Živgta cbce na nejnŮznějŠÍchÚrovních"
bere dc Úva}-rY
§trategieký plán vyeházíz ar:alýzy stavu spo|ečrrosti Ve lehradu na poČátku roku 20]-§,
a aktivitě
zájmu
strategickó zdroje *be* a neá|né rnožnosti v nastáva.jícírn období. §tavína sPoleČném
občan*, církevních subj*kt*, podnikatelů a zastupitelstva. Je východiskem pro střednědobé
plánovánív rrásiedujíeích volcbních obdobích a nastiňuje cesty pro tvorbu místníchPolitik na rokY
2§16 - 203§. Tents strategický dokument otevírá pr*ston pra kreativitu obČanskéspoleČnosti
Velehradu a podpcnuje zá"iem a odpovědncst občanŮ při návrhu a reallzaci pnojektŮ ve veřejnér'n
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Ntvrh usnesení č. ?§16§627.ťL&:
2§36
Zastupite!stvo obce Ve!ehrxd sehvaluje §trategický rozvojový plán obce Velehrad na rckY

-

2§3§.

F{lasování:

pro

proti

6
3"

zdržel se 4
Usnesení č" 2§].§0627l1& by|a schvá§eno.

X.? ! ryí§!"ryaqe p_rq"§_b§§§

Fouť Velehrad 2ů16 * dcpravní uzávěra od 12:00 4. 7. dg ]-7:Ú0 5.7. 2a3,6 L.}zavřena ulice
Velehrad
Flradišťská, objízdná tnasa ulrcí Zahradní, PouťovézakonČenís cirnbálovou muzikou
5. 7, ad 17 hod u v§ttlpu do poutn{ha areálu u kašny,
Nákup pozemků * obec Veletrnad nrá zájenr o nákup poz*rnkŮ v katastnálním ÚzemÍVe |ehrad,
Nabídky při.!ímá 0becní r]řad Ve|ehrad, F{r*dišťská 231, 687 06 Veiehrad, info@email"cz ,
572 571

3-15

1S §iqkqEe
Jan Vác|av kučera * příjezd o pouti od Tupes
prc obyvate|e a hosty ?rájenek Na |*inádku"

* požadavek na výjirnku ze zákazu Příjezdu od TuPes

2. stuPně základní
Luonrita [_užová _ žádost, aby rodilý mluvčíAJ byl předevšírn ve všech třídách
školy"

Radornír Válek * podle nového rozvrhu bude uvažováno, aby třídy druhého stupně se ÚČastni|y výuky
s radilým mluvčír,n AJ.
Radonrťn Vál*k pozval veřejnost na pro.lektovy den v ZŠo }ndii a také na na ukonČeníškolníha roku

2ú1512016 ve čtvrte k 30.6, v E:3ů hod.

19 /aver
Daišízasedání zastupitelstva obce Veleh ra* 71, §" ž0].6.

ůvěř*vateló:

Zapsala : i-lanáčkov;i §v;
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p, Zdeněk §onntag

p, illg,Vojtěch luža
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