Zápis č. 12
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 21. 9. 2016
v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad
Dne:
Začátek:
Konec:
Počet členů ZO:

21. 09. 2016
18,05 hodin
19,55 hodin
11

Zasedání bylo usnášení schopné
Zapisovatelka:
Eva Hanáčková
Ověřovatelé:
Kristýna Krysová, Jan Václav Kučera
Program

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vyhodnocení úkolů od veřejného zasedání dne 22. 6. 2016
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Velehrad
Smlouva o dílo – projektová dokumentace „Odkanalizování lokality VelehradBuchlovská“.
Smlouva o dílo – realizace „Doplnění krajinné zeleně v k.ú. Velehrad“
Kupní smlouva – lesní pozemky v k.ú. Velehrad a Salaš
Úpravy rozpočtu obce Velehrad pro rok 2016
Obecně závazná vyhláška obce Velehrad č. 1/2016,o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Dovybavení zásahové techniky JSDH Velehrad

Informace pro občany
Diskuse
Závěr

Návrh na doplnění programu:
8.1
Memorandum obce Velehrad, Arcibiskupství olomouckého a Lesního družstva Tupesy
Zlechov k mostům přes Salašku
8.2
Vypořádání investic a nájmu ve vztahu s Velehradinvest s.r.o.
8.3
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330036190/001
mezi Obcí Velehrad a E.ON Distribuce, a.s. –
stavba pod názvem „Velehrad, Pelikán, kabel NN“

Hlasování o navrženém programu

pro
proti
zdržel se

11
0
0
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1 Vyhodnocení úkolů ze dne 22. 6. 2016
Úkol č. 1: Přípravné práce k realizaci projektu stavby chodníku podél budovy veřejných WC.
Zajistí: starosta, stavební výbor
Termín: 21. 9. 2016
Splněno, práce pokračují – ÚZSVM, projektant
Úkol č. 2: Výběrové řízení na zpracovatele projektu kanalizace v ulicích Buchlovská a Na Hrádku.
Zajistí: Starosta, místostarostové
Termín: 22. 6. 2016
Splněno částečně – po veřejném projednání se dopracovávala sdružená přípojka do projektu,
jednání o pozemcích se SPÚ. Termín 15. 7. 2016
Splněno
Úkol č. 3: Uskutečnit výběrové řízení pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce nebo
výstavby mostů Dřevěný a Strašák na cyklostezce Velehrad – Salaš.
Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín: 22. 6. 2016
Pokračuje – nové faktor k neurčenému vlastnictví mostů, jednání s AO a ALSOL a Lesním družstvem
Tupes-Zlechov o variantách financování. Termín 31. 12. 2016
Splněno – uzavřena dohoda mezi AO a ALSOL a Lesním družstvem Tupes-Zlechov
Úkol č. 4: Připravit úpravu regulující vodu v úvozové cestě do vinohradů v ulici Na Nivách.
Zajistí: stavební výbor, starosta
Termín: 30. 9. 2016
Pokračuje, nutný hydrogeologický propočet podle plánované zástavby. Termín do 31. 12. 2016
Úkol č. 5: připravit projekt pro rekonstrukci hřbitova na Velehradě.
Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín 31. 12. 2016
Pokračuje
Úkol č. 6: Výběrové řízení na realizaci projektu Doplnění krajinné zeleně v k.ú. Velehrad.
Zajistí: starosta, místostarostové
Termín: 30. 6. 2016
Pokračuje – opožděné oficiální potvrzení podpory projektu ze strany poskytovatele dotace. Termín:
14. 9. 2016
Splněno
Úkol č. 7: Zahájit přípravné práce na projektu parku kolem turistického centra.
Zajistí: starosta, místostarostové
Termín: 30. 6. 2016
Pokračuje – veřejné projednání záměru parku – září 2016. Termín 21. 9. 2016
Společné projednání 5. 10. v 18 hodin v Turistickém centru Velehrad
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Úkol č. 8: Výběrové řízení na projekt bytů na půdě OÚ Velehrad.
Zajistí: starosta, místostarostové
Termín 30. 6. 2016
Splněno – vytvořena studie

2 Zpráva o činnosti zastupitelstva obce


















Hřiště školka rekonstrukce – získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Náklady
projektu celkem 422 980 Kč (z toho spoluúčast obec Velehrad 169 200 Kč) + další zednické a
zahradnické práce opravě zdi kolem dvora, nákup kreslicí tabule 150 000 Kč
Chodníky – kolem Vega, ke hřbitovu – projektant připravuje podklady
Kanalizace Buchlovská výběrové řízení na zpracování projektu – výběrové řízení vyhrál Ing.
Machulka
Doplnění krajinné zeleně – výsadba větrolamu – projekt podpořený dotací z Operačního
programu životního prostředí – uskutečněno výběrové řízení na dodavatele – vítěz Paměť
krajiny s.r.o. - 261 000 Kč je vysoutěžená cena
Mosty cyklostezka na Salaš – jednání AO, Lesní družstvo Tupesy – Zlechov – předběžný
souhlas k spolufinancování oprav
Vypracování studie využití podkroví budovy obecního úřadu
Slovinsko – z jednání s velvyslancem Slovinska vyvstala možnost partnerství s obcí Majšperk,
které byly zaslány info materiály o Velehradě
Místní akční plán ORP Uherské Hradiště – práce na MAP Buchlov – plán pro investice a
aktivity pro výchovu, vzdělávání jak v MŠ a ZŠ, tak pro neformální vzdělávání
„Děti včelám – včely dětem“ projekt Mikroregionu Buchlov – vytvořeny dřevěné klátové úly
pro obce mikroregionu – podpora včelařství moderního i tradičního, osvěta pro veřejnost
Zelené úřadování – konzultace s pracovníky Sítě ekologických poraden k přírodě šetrnému
chodu úřadu a turistického centra
Zadána výroba nové úřední desky a vývěsek podél budovy vedle autobusové zastávky
Velehrad náměstí.
Pořízení nových laviček a jejich rozmístění na veřejných prostranství v obci
Rekonstrukce zábradlí mostu u rybníka Rákoš
Příprava pasportu veřejného osvětlení
Velehradská pouť a Dny lidí dobré vůle 2016, Velehradské hody, Mistrovství ČR v balonovém
létání 2016 Velehrad, Modrá, Slavnosti vína v Uherském Hradišti
Stolní tenisté byli pozváni na turnaj do Terchové, kde obsadili třetí místo

Úkoly vyplývající z činnosti zastupitelstva:
Úkol č. 1: Příprava projektu chybějící infrastruktury a výstavby komunikace v ulici Pod Zahrádkami
Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín: 14. 12. 2016
Úkol č. 2: Projekt značení ulic ve Velehradě a turistických směrovek
Zajistí: kulturní výbor, starosta
Termín: 14. 12. 2016
Úkol č. 3: Nástavba budovy obecního úřadu – výběrové řízení na projekt výstavby bytů v podkroví
budovy obecního úřadu
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Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín: 14. 12. 2016
Úkol č. 4: Revize obecních studní (pumpy)
Zajistí: starosta, stavební výbor
Termín: 14. 12. 2016
Návrh usnesení č. 20160921/1:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva od 22. 6. 2016 do 21. 9.
2016 a ukládá úkoly z ní vyplývající.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160622/1 bylo schváleno.

3 Smlouva o dílo – projektová dokumentace „Odkanalizování lokality VelehradBuchlovská“
Výběrové řízení podle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, osloveny společnosti
Vodis Olomouc, Ekola Pavliš, VH-MAC. Nejnižší nabídkovou 438 504 Kč.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160921/2:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Odkanalizování lokality
Velehrad-Buchlovská“ se společností Ing. Martin Machulka – VH-MAC
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160921/2 bylo schváleno.

4 Smlouva o dílo – realizace „Doplnění krajinné zeleně v k.ú. Velehrad“
Projekt výsadby větrolamu nad Hájem – doplnění hrany lesa na horizontu. Projekt obce uspěl
v dotačním řízení OPŽP. Uskutečnilo se výběrové řízení podle velehradské směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, osloveno pět dodavatelů, další dva se přihlsáili sami. Výběrové
řízení vyhrála firma Paměť krajiny s.r.o. s nejnižší cenou 261 000 Kč (40% spoluúčast obce). Výsadba
říjen, listopad 2016.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160921/3:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Doplnění krajinné zeleně v k.ú.
Velehrad“ se společností Paměť krajiny s.r.o., Brno
Hlasování:

pro

9
4

proti
zdržel se

0
2

Usnesení č. 20160921/3 bylo schváleno.

5 Kupní smlouva – lesní pozemky v k.ú. Velehrad a Salaš
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160921/4:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření kupní smlouvy se Svatoplukem Slukou bytem
Zlechov 740 na nákup podílu pozemků p.č. 1195, 1204/1, 1196/1, 1204/2 v k.ú. Velehrad a
pozemků p.č. 1209, 742, 746, 748/1 v k.ú. Salaš u Velehradu za 40 000 Kč a pověřuje starostu obce
jejím uzavřením.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160921/4 bylo schváleno.

6 Rozpočtové opatření obce Velehrad 2016 č.2
Viz příloha zápisu.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160921/5:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje rozpočtové opatření obce Velehrad 2016 č.2.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160921/5 bylo schváleno.

7 Obecně závazná vyhláška obce Velehrad č. 1/2016,o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Drobné sladění vyhlášky se zákonnými normami (v sekci úlevy) a stanovení podílu poplatku podle
nákladů z roku 2015. viz příloha.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160921/6:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Velehrad č. 1/2016,o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Hlasování:

pro

11
5

proti
zdržel se

0
0

Usnesení č. 20160921/6 bylo schváleno.

8 Dovybavení zásahové techniky JSDH Velehrad
Diskuse – p. Petr Pelikán seznámil občany s pořízením nutné výbavy hasičů (svítilny, žebřík, uniformy
pro nové členy…). Uskutečněn průzkum trhu u tří dodavatelů. Vzhledem k nutnosti udržet
akceschopnost jednotky, je nutné pořídit lepší zásahové vozidlo, současné zásahové vozidlo
vyžaduje nákladné opravy, které již nejsou ekonomické ke stavu a stáří vozidla (Obec Zbyšov nabídka
prodeje staršího repasovaného zásahového vozidla – obálkovou metodou řízený výběr.)
Návrh usnesení č. 20160921/7:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje pořízení zásahové požární techniky a věcných prostředků
JSDH Velehrad od dodavatele Mgr. Martina Kozelková, Kunovice.
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje podat nabídku na nákup zásahového vozidla v majetku obce
Zbýšov. Případný nákup bude hrazen z rozpočtové rezervy obce Velehrad.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160921/7 bylo schváleno.

9 Memorandum obce Velehrad, Arcibiskupství olomouckého a Lesního družstva Tupesy
Zlechov k mostům přes Salašku
Dohoda obce Velehrad s Arcibiskupstvím olomouckým a Lesním družstvem Tupesy – Zlechov o
společném postupu k financování oprav a údržby tří mostů přes Salašku v lokalitě mezi kempem
Velehrad a Salašem.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160921/8:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavřít memorandum k vlastnictví, opravě a údržbě mostů
na p.č. 1207, 1209, 1209/2 v k.ú. Velehrad spolu s Arcibiskupstvím olomouckým a Lesním
družstvem Tupesy Zlechov.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160921/8 bylo schváleno.

10 Vypořádání investic a nájmu ve vztahu s Velehradinvest s.r.o.
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160921/9:
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Zastupitelstvo obce Velehrad nesouhlasí s přijetím přečerpávací stanice u Hotelu Mlýn do majetku
obce a pověřuje starostu obce k vypořádání vzájemných závazků vyplývajících z nájemní smlouvy
obce Velehrad a Velehradinvest s.r.o. ze 7. 2. 1995 pro možnost budování kanalizace.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160921/9 bylo schváleno.

11 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330036190/001
mezi Obcí Velehrad a E.ON Distribuce, a.s. – stavba pod názvem „Velehrad, Pelikán, kabel NN“
Diskuse
Návrh usnesení č. 20160921/10:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330036190/001
mezi Obcí Velehrad a E.ON Distribuce, a.s. – stavba pod názvem „Velehrad, Pelikán, kabel NN“

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20160921/10 bylo schváleno.

12 Informace pro občany








Volby do zastupitelstva Zlínského kraje 7. a 8. 10. 2016
Vítání občánků v sobotu 1. 10. ve 14 hod
Beseda s důchodci st 19. 10.
Výstava odznaky v TUC – od 2. 10. - p. Glosz
Výstava Doma na Velehradě
Sběr šatstva pro Diakonii Broumov – TUC
Výlet do Terchové – 28. 9.

13 Diskuse
Ing. Zůbek připomenul vánoční zpívání, vánoční strom a výzvu spolkům k žádostem o příspěvky na
příští rok
Vl. Tomaštíková – nabídla staré hračky z MŠ na výstavu „Doma na Velehradě“
připomínka ke stojkám na lanovce na dětském hřišti – hrany jsou nebezpečné
p. Čechalová – připomínka ke hřbitovu – příčné chodníčky před hroby – jsou nestejné, hledat řešení
pro stejnou úpravu
Starosta – je plánovaná celková rekonstrukce hřbitova, proběhlo jednání na Arcibiskupství ohledně
rozšíření hřbitova a případného odprodeje „starého hřbitova“, které je ve vlastnictví Farnosti
Velehrad, po vypracování projektu se začne s postupnou jednotnou úpravou chodníčků.
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14 Závěr
Další zasedání zastupitelstva obce Velehrad 14. 12. 2016.

Zapsala: Hanáčková Eva

Ověřovatelé:

Kristýna Krysová
Jan Václav Kučera

………………………………………….
starosta

……………………………………………………….
místostarosta

……………………………………………………….
místostarosta

8

