Z.ápis č. 13
z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Velehrad konaného dne 24. 10. 2016

v zasedací místnosti obecního úřadu velehrad

Dne:
ZaČátek:
Konec:
Počet členůZO:

24.t0.2OL6
19,05 hodin
19,30 hodin
10 (omluvena Kristýna Krysová)

Zasedání bylo usnášení schopné

Zapisovatelka:
ověřovatelé:

lng. Jana Březinová

stanislavJurák, lvana Švecová

Program
Financování rekonstrukce kanalizace v obci Velehrad v ul. Buchlovská, Na Hrádku
Veřejnoprávní smlouva k provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních

L.
2.
3.
4.
5.
6.

komunikací
Rozpočtovéopatření č.3l20L6 - volby do zastupitelstva Zlínského kraje, projekt
kanalizace Buchlovská, Na Hrádku
lnformace pro občany
Diskuse
Závér

Návrh na doplnění programu:
Zrušení účtuobce Velehrad vedeného u Komerčníbanky, a.s.

3.1

Hlasování o navrženémprogramu:

pro
10
proti
0
zdržel se
0
i

1 Financování rekonstrukce kanalizace v obci Velehrad v ul. Buch|ovská, Na Hrádku
Přijednání s vedením SVK a.s. vyplynula najevo varianta realizace stavby kanalizace v dané lokalitě
s vlastním financováním jednotlivých úsekův majetku SVK a.s. a obce Ve|ehrad (cca SVK 4oo/o , obce
Velehrad 60%). Dotačníprogramy Ministerstva zemědělství jsou do 50% a prioritně pro obce do
1000 obyvatel, Operačníprogram životníhoprostředí se pohybuje v dotaci do 6O%. Při financování
ze zdrojů obce by se náklady ve variantě spolupráce s SVK mohly pohybovat v mírně vyšších
nákladech, jak při dotačníchprogramech. Přiznání dotace není jisté, tedy není jistý rok realizace. Po
případném přiznání dotace by se musel soutěžit provoz kanalizace na celém majetku kanalizace
obce a navíc je stanovena fixní cena podle podmínek ministerstva. Vznikla by v obci dvojí cena
stočného.Cena regulovaného stočnéhoz ministerstva je v současnédobě vyššínež jednotná cena
v regionu stanovená SVK a.s.
diskuse
pí. Kocourková - kdy by se začalo s realizací (odpověd'starosty: na konci jara 2Ot7)
p. Vojtěch Luža - jaká je předpokládaná cena (odpověd'starosty: celkem cca ].]. mil. Kč bez DPH,
náklady obce cca 6 750 tis. Kč bez DPH, náklady SVK a.s. cca 4 400 tis. Kč bez DPH)

Návrh usnesení č. 2OL6tO24l L:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje financování realizace kanalizace v ulicích Buchlovská a Na
Hrádku v obciVelehrad podle poměrného majetkového rozložení kanalizace v této lokalitě spolu
se společností SVK a.s. Uherské Hradiště.

Hlasování: pro

proti
zdržel se

U sn

10
0

0

esen í č. 2O1.6L024 l L bvlo schvá leno.

2 veřeinoprávní smlouva k provádění

v,ýkonu státní spráw

ve věcech

pozemních

komunikací
Změnou zákona č. t3/I997 Sb. o pozemních komunikacích byla převedena správa místních
komunikací na obce jako speciální stavební úřad. Vzhledem k tomu, že na Obecním úřadě Velehrad
zaměstnán odborník, který by tuto přenesenou působnost vykonával, požádala obec Velehrad o
výkon této přenesené působnosti Město Uherské Hradiště.
Diskuse
p. Vojtěch Luža - zasahovali by do případnéopravy mostů na cyklostezce? (odpověd'starosty: ano,
Město UH by bylo správním úřadem, který by posuzoval rekonstrukci mostů)

Návrh usnesení č. 2OL6LO24l2z
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy k provádění v,ýkonu
státní správy ve věcech pozemních komunikací s Městem Uherské Hradiště.

Hlasování: pro

proti
zdržel se

Usn esen í č. 20161024 l 2

10

0
0

bvlo schvá

len o.

3 Rozpočtovéopatření č. 3/2016 - volbv do zastupitelstva Zlínskéhokraie, proiekt
kanalizace Buchlovská. Na Hrádku
Neinvestičnídotace na zajištění voleb do krajských zastupitelstev 24 000 Kč.
Zhotovení projektu kanalizace Buchlovská, Na Hrádku.440 000 Kč převést z rozpočtovérezervy do
kapitálových výdajů.
Diskuse

Návrh usnesení č. 2Ot6tO24 l 3z
Zastupitetstvo obce Velehrad schvaluje rozpočtovéopatření obce Velehrad č. 3l20t6.

Hlasování: pro

proti
zdržel se

10
0

0

Usnesen í č. 20L61O24 13 bvlo schváleno.

3.1Zrušeníúčtuobce Velehrad vedeného u Komerčníbankv. a.s.
Účet u KB byl zřízen při vzniku fondu na rozvoj bydlení v obci Velehrad. Tento fond zanikl, účet
v současnosti nenívyužíván.Zůstatek bude převeden na běžný účetu Českéspořitelny.

Diskuse

Návrh usnesení č. 2OL6LO2aF.L:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje zrušeníúčtuobce Velehrad u Komerčníbanky, a.s.

pro
proti
zdržel se

Hlasování:

U sn

esen í č. 201-6L024 l

10

0
0

3.I bvlo schvá leno.

4lnformace pro občanv
Beseda se seniory v pondělí 31. 10. 2016 v 16 hod v turistickém centru.
Výstava Doma na Velehradě - vernisáž v měsíci listopadu, termín bude upřesněn.

5 Diskuse
pí. Kocourková

- špatný stav komunikace mezi domem Na Hrádku č.p.2 a Maňáskovýma

-

dotaz, zda by bylo možnédo středu obce umístit informačnítabuli odkazujícína
kapličku PražskéhoJezulátka u háje (odpověd': ano)
Mgr. Radomír Válek - požádal o pomoc při řešení stavu panelové cesty u družiny, kde zůstává po
dešti velké množstvívody (odpověd'starosty: komunikace je v majetku, Arcibiskupství olomouckého,
bude s nimi projednáno)
1

6Závér
Starosta poděkoval přítomným za účasta za jejich připomínky a náměty.

ověřovatelé:

Zapsala: lng. Jana Březinová
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Stanislav Jurák
lvana Sveco'á

