Zápis č. 15
z

veřejného zasedání zastupitelstva ob.e Velehrad konaného dne 22.2.2017
v zasedaaí místnosti obecního úřadu velehrad

Dne:
začátek:
Koneci
Počet členůzo:

22.2.2ol7
18,00 hodin
20,40 hodin
10 (omluvena Kristýna Krysová)

zasedání bylo usnášení schopné

zapisovatelkai

JitkaHáblová
zápisu:
lvana Švecová, Radek Gajdoš
ověřovatelé
Program

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

1,2.

13.
14.
15.
16.
17.
18,
19.
20.

2r.

Vyhod nocení ú kolů od veřejného zasedánídne 14. 12. 2016
ZpráVa o činnosti zastupitelstva obce Velehrad

lnventarizačni lpráVá obce Velehrad 12/2o16
Rozpočtové opatření č. 1/2oI7
Žádost o íin. příspěVek centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o.p.s
Žádost o íinančnípříspěVek onka z, s.
NáVrh sVK a.s, na nepeněžitý Vklad majetku Vodovodu a kanalizací
smlouva o zřízení Věcného břemene pro 4istavbu kanalizace na p.č. 80 V k.ú, Velehrad
NáVrhprojektupřeshraničníspolupráce,,cestaVierozvezcov"
Finančnísbírkana Varhany do katedrály sV. Víta V Praze
smlouva o ZřízeníVěcnéhobřemene - kabel NN - p.č. 409 a 410 V k.ú. Velehrad
Smlouva o smlouvé budoucí o zřízení věcného břemene - kabel NN - p.č, 265/1 V k.ú.
Velehrad
smlouva o dílo - ozeleněn í Veřejných prostranství V obci Veleh rad
smlouva o dílo - Restaurování Mariánského sloupu, Velehrad
Konkurz na ředitele Základní skoly Velehrad
směna pozemku p.č. 1704 a části pozemku p.č, 1705/1 Ve vlastnictvíobce Velehrad ža
pozemku p.č. 203/16, 233, 61/1 Ve Vlastn ictví Arcib isku pství olomouckého
Návrh změny hranic katastru obce Velehrad a obce Modrá
Záměr obce Velehrad k Využitíbudovy býValého Domova pro osoby se zdravotním
postiženímsa!ašská, Velehrad
lnformace pro občany
Diskuse
závér

Hlasování o navrženémprogramu:

Hlasováníi

pro
proti
zdržel se

10
0
0

1Vvhodnocení úkolůze dné 14. 12,2016
Úkol č. 1: Proiekt stavby chodníku podél budovy b,ývalých veřejných WC.
ZajistÍ: starosta, stavební Výbor
íermín:31. 1. 2017 - odmítnutí zpracování projektu ze strany projektanta
Pokračuje -termín 30. 4. 2017

Úkolč,2: studie odkanalizování lokality Na Nivách- kvinohradům.
Zajistí: stavební Výbor, starosta
Termín: 15. 6. 2017 - pokračuje

Úkol č.3: Projekt pro rekonstrukci hřbitova na Velehradě.
Zajistí: starosta, místostaío§tové,stavební Výbor
lerm!n J1, J. Zull - poKracUIe
nového napo|u|ícího chodníku podél hřbitova.
ZajistÍ| starosta, místostarostové, stavební Výbor
Termín 31. 3. 2017 - pokračuje
tJkol č. 4| Proj€kt

Úko| č.4| Proiékt parku kolem turistického.entra,
Zajistí: starosta, místostarostoVé
Termín| 15. 6. 2017 - pokračuje

Úkol č. 5: studi€ chyběiící infrastrulcury a vozovky v ulici Pod zahrádkami
Zajistí: starosta, mí§tostarostové, stavební \^y'bor
Termín: 15. 6. 2017 - pokračUje

úkol č. 6: Rekonstrukce značeníulic ve Veléhradě
Zajistí: kultuíní Výbor, starosta
Termín: 31. 3. 2017 - pokračuie

a

turi§tic|íých směrovek

Úkol č. 8: Projekt bytů na půdě oÚ Velehřad
Zajistí: starosta, místostarostové,stavebníVýbor
Termín: 15. 6. 2017 - pokračuje
v,ýběrovému řízenína opravy sakrálních památek vobci (socha sv, Jana
Nepomuckého u hřbitova a MariánskÝ sloup)
Zajistíl starosta, místostarostové,stavebnÍVýbor
íelmíftz8,2.2o7] - Mariánský sloup splněno - socha sv. J. Nepomuckého V roce 2018

Úkol č,9: Prolekt

k

tJkol č. 10: vyhotovit pasport veřeiného osvětlenív obci
zajistÍ| starosta, místostarostové, stavební Výbor
Telmífi 28.2.2077 - nesplněno z kapacitních důVodů - úkol pokračuje - termín 26. 4. 2017
Úkol č- 11: Výběrové řízení na v,ýsadbu veřejné zeleně v obci
Zajistí: starosta, místostaíostové,stavebníVýbor
Termín: 28. 2. 2017 - splněno

2

2 zpráva o činnosti zastupitelstva

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

obce

Příprava \^istavby kanalizace Buchlovská, Na Hrádku - projekt, stavební řízení,jednání
s Vlastníky, sVK a,s., státním pozemkovým úřadem ČR
zpívání u stromu, pořízení nového osvětlení vánočníhostromu, štěpán5ký koncert
Jednání5e Zlínským krajem o WUžití budovy b,íValéhoDomova Velehrad salašská
Reklamace Vad V Turistickém centru Velehrad se společnostístamos Uherské Hradiště s.r.o.
příprava rekonstrukce mostů na cyklostezce velehrad - salaš
zpracování průkazu energetlcké náročnosti budov v majetku obce velehrad
Jednání o změně hranic katastru obcívelehrad a Modrá
příprava výběrového řízenína restaurování Mariánského sloupu
Příprava \^íběrovéhořízenína dotačně podpořený projekt oželeněn í Veřejných prostranství
v obci velehrad
spolupráce sTJ Velehrad při podání žádosti o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště
Velehrad a Vypořádávání námitek ke stavebnímu řízenítohoto projektu
oprava a doplnění obecního rozhlasu
příprava rekonstrukce střechy budovy mateřské školy
příprava projektů wbudovánía rekonstrukce chodníkůkolem vega centra a ke hřbitovu
příprava projektu doplněníinfrastruktury a komunikace v ulici pod zahrádkami
snahy o pořízení hasičskécisterny pro Jpo velehrad
spolupořádání besedy V základní škole na téma bezpečné klima ve škole
Příprava que§tu/šifrovačky pro lokalitu Velehrad a Velehrad - Modrá

Úkoly vyplývající z činnosti zastupitelstvai
Úkol č. 12| Výběrové řízení na rekonstrukci střechy budow mateřské školy
zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor

íelmí26.4.2077

Úkolč. 13: Výběrové řízenína Vybudovánífit parku poblížtenisov,ých kurtů v hodnotě do 300tis.l(č
Zajistí: starosta, místostarostové,Výbor pro kUlturu a sport

reímíft26.4,2077

Úkol č, 14: Výběrové řízení na stavbu kanalizace Buchlovská, Na Hrádku
Zajistíi starosta, místostarostové, stavební Výbor
Termínl 15.6,2017

Úkol č. 15: Rekonstrukce zastávky náměstíVelehřad směr salaš
Zajistí: starosta, místostarostové,stavební \^ibor

Termín:30.6.2017
Diskuse:
Radek Gajdoš - navrhuje uloženíúkolu k zajištění rekonstrukce mostů na ryklostezce
PaVel Zůbek -doporučuje uložit úkol ve znění,,pokračovat V přípravě na rekonstrukci mostů".
VysloviI poděkováníza zajištění vánočníhozpíVáníp. Lužovi a Všem, kteří se na akci podíleli
Aleš Mer8ental - příprava na mostech průběžněpokračuje
lana Březinová - doplnila informaci k dotaci na hřiště - dosud neníznámo

Návřh usnesení č, 20170222/1:
zastupite|stvo ob.e Velehrad schvaluie,právu o činnosti zastupitelstva od 14, 12. 2076 do22,2,
2017 a ukládá úkoly z nívyplývající.

Hlasování|

pro
proti
2drželse

10
0

0

Usneseni č. 20170222/1 bylo schváleno.

3

lnventarizační zpráva obce Velehrad 1212016

Členovézastupitelstva spolu 5e zaměstnanci obce provedli inventuru majetku obce k prosinci 2016
- skutečnéstaw odpovídajíinventuíním soupisům - detaily v inventarizační zprávě, která byla
roze5lána zastupitelŮm.
0

Diskuse

Návrh usnesení č. 20170222/2l
zastupitelswo obce velehrad schvaluie inventarizační zprávu obce Velehrad 12/2016.

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

Usneseníč. 20170222/2 bylo schváleno.
4 Rozpoětové opatření č. 1/2017
NáVrh na\^ýšit rožpočetpodle skutečnosti 72/2016, navýšenídotace na \^ikon státní spráVy od
1/2017, Výdaje na kanalizaci, restaurátorskou obnovu Mariánského slóupu, projekt Veřejné zeleně,
0

Diskuse

Návrh usnesení č. 20170222/3:
zastupitélstvo obce Velehrad schvaluje Rozpočtovéopatření obce Velehrad č. 1/2017.

HlasoVání|

pro
proti
zdržel se

10

0
0

Usne5enl c. 20170222l3 bylo schVáleno,

o kraie o.D.s
centrum
Žádost o fin,
jedná
poradenskou
pouze
informační
o
Podte dostupných informací se pro obyvatele Velehradu
službu V UH kontakt za rok 2016 13x, konkrétnísociální péčeje poskytována Ve zIíně,
5

Diskuse

0

Návrh usnesení č. 20170222/4:
zastupitelstvo obce Velehrad s.hvaluie příspěvek pro centřum přo zdravotně postiženéZlínského
kraje o,p,s ve v,ýši 0Kč

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení c. 20170222l4 bylo schváleno,

Žádost o finančnípříspěvek onka z. s.
Nezisková organizace onka založená rodiči dětí s onkologickou léčbou,působípři FN Brno připravuje charitativní cyklojízdu k šířenípovědomío dět5ké onkologii- červen - průjezd s|ováckem
i obcí Velehrad a mohli by udělat informačn í setkán í pro Veřejnost.

6

Diskuse 0

Návrh usnesení č, 20170222/5:
zastupitetstvo obce Velehrad schvaluie finančnídar pro onka z. s. ve l.ýši 3 000,- Kč

Hlasováníi

pro
proti
Zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 20170222/5 bylo schváleno.
7 Návrh svk a.s. na nepeněžitÝ vklad maietku vodovodu a kanalizací
Představenstvo sVK a.s. navrhuje obcím předat majetek vodovodů a kanalizací do majetku
společnosti sVK a.s. prostředniďVím nepeněžitého
DiskUse
p. Kremplová požádala o VysvětlenL Zda se obec Vkladem zbaVí tohoto majetku.
Aleš Mergental- kanalizace a Vodovody by se staty majetkem akciové společno§ti, kde by obec měla
podíl- V současnosti je to cca o,7 % - bylo by to možná 1%. V situaci, kdy obce bude budovat novou
kanalizaci, je zbavování se majetku nesmyslné, zároveň k tomu obec neníhospodářsky nucena, čímž
si nemusí VytVářet záVislost na jiném subjektu, jehož jednání a rozhodování můžejen těžko ovlivnit.

Vkladu.

]

Návrh ushesení č. 20170222/6l
zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje nepeněžitý vk|ad vodovodů a kanalizace v majetku obce
Velehrad do sVK a.s.

Hlasování:

pro
proti
zdrželse

0
10
0

Usnesení č. 20170222/6 nebylo schváleno.

5

8 smlouva o zřízení věcného břemene pro vÝstavbu kanalizace na D.č. 80 v k.ú. Velehrad
Jednánís manželi Martincovými o náVrhU odkupU pozemku p.č. 80 a odprodeji části pozemkU kolem
hotelu Mlýn, který je V současnosti pronajímán. K dohodě prozatím nedošlo, ManželéMartincovi
podporují Výstavbu kanalizace, s břemenem, stavbou kanalizace souhlasí, byli obesláni 5mlouvou o
právu provést stavbu stejně jako dalšídotčeníVlastníci. Jednání o nákupu/prodeji budou
pokračoVat.

Diskuse

0

Návrh usnesení č, 20170222/7:
zastupitelstvo obce Velehrad pověřuie stařostu obce Vélehrad uzavřít smlouvu o právu provést
stavbu s manželi Martincovými pro Wbudování kana|izace na pozemku p.č. 80 v k.ú. velehrad a
pokračovat viédnánío odkupu tohoto pozemku,

Hlasováníl

pro
proti
zdržel 5e

10
0
0

Usnesení č, 20170222l7 bylo schváleno.

9 Návrh proiektu přeshraniční spolupráce ,.cesta vieřozvezcov"
NáVrh mikroprojektu přeshraniční spolupráce,,cesta Vierozvezcov" starosty obce Dolné S.nie lng.
Miroslava skovajsy - Wbudovat odpočíVadla spolu s informačnímizastaveními na trase Nitía
Velehíad. Prozatím záměr, myšlenka projektu bez dalších detailů a rczpracování, záýisí na jednání

-

obou krajů.
Diskuse
p.Kremplová se dotazuje, co se v obci V rámci tohoto projektu zbuduje?
Aleš Mer8entaI - zastavení, odpočívadlo- navrhuje v prostoru u turistického centra
p, Luža V,st. - upozorňuje na nutno§t zapojení odborníkůV dané historické probIematice. Jaké
finančníprostředky do toho bude obec Velehrad
Aleš Mer8ental - jedná se prozatím pouze o schválen ízáměru, dalšípostup V případné realizaci bude
projednáván, íinančníčástkanení jasná.

Vkládat?

Návrh usnesení č, 20170222/8:

]

zastupite|stvo obce Velehrad schvaluje zapojení obce Velehrad do projeldu přeshraniční
spo|upráce,,ce§ta vie.ozvezaoyx.

Hlasování:

pro
proti

10
0

zdržel se
Usnesení č, 20170222l8 bylo schváleno.

6

10 Finančnísbířka na varhanv do katedrálv sv. víta v praze

celonrepubliková sbírka Wpsaná kardinálem Dominikem Dukou a předsedou sMo Františkem
Luklem na pořízení vaíhan do katedrály sV. Víta na Pražskémhradě - návrh jednu korunu za občana,
Zastupitelé při pracovní poradě navrhují podpořit sbírku 10 Kč na občana Velehradu.
WWW,svatovitskevarhanV.com Počet obyvatel obce Velehrad k 1.1.2017 je 1218.
Diskuse
p.Maděra Vyslovuje, Zda tyto íinančníprostředkyraději nedat místnímspolkům.
Vojtěch Luža - případný příspěVek nejde na úkor spolkům (žádostem spolků bylo vyhověno)
Zastupitelé i dalšíobčanése Vyjádřili pro podpoíu, jedná se o památku Velkého Významu, národní
kultuíní památka Velehrad dostáVá pro svou obnovu velké dotace ze státního rozpočtu i evropských
dotací.

Návrh usnesení č, 20170222/9:
zastupitelstvo obce Velehrád schvaluje dar na vybudování varhan v katedrále sv. Víta v Praze ve
v!ýši 10 Kč na občana ti. 12 180,- Kč

Hlasováni:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

U5nesení č. 20170222/9 bylo schváleno,

11 smlouva o zřízení věcného břemene - kabel NN - p.č. 409 a 410 v k.ú. Velehrad
Již dříVe sjednána smloUva o smlouVě budoucí na kabel NN k novostavbě domu p. Jurčíka- úVoz do
Vinohradů ulice Na NiVách.
0

Diskuse

Návrh usnesení č, 2077 o222l 70|
za§tupitelstvo ob.e Velehrad schvaluje uzavření smlouva o zřízení věcného břemene - kabel NN
p,č,409 a 410 v k.ú. Velehrad.

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

-

10

0
0

Usnesení č, 20170222/10 bylo schváleno.

12 smlouva o smlouvě budoucí o zřízenívěcného břemene

Velehrad
NáVrh 5mlouVy o smlouVě

zahrádkami.

Diskuse

'

- kabel

budoucí- \^/stavba rodinného domu, kabel NN -

NN
E:

-

p.č. 255/1 v k.ú.

ToufařoVá V ulici Pod

0

Návrh u§nesení č, 2077 o222l 7l|
zastupit€lswo obce Velehrad schvaluje uzavření smlouw o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - kabel NN - p.č. 265/1v k.ú. Velehrad,

pro
proti
zdržel se

Hlasování:

10
0
0

Usnesení č. 20170222/11 bylo schváleno.
13 smlouva o dílo - ozelenění veřeinÝch prostranství v obci velehrad
Projekt ,,ozelenění veřejných prostranství Vobci Velehrad" (výsadba Veřejné zeleně V několika
lokalitách obce Velehrad - projednáVáno Ve Veřejné diskusi). obec Velehrad byla ú5pěšná se žádostí
o přiznání dotace z opžp ve výši max 60% na realizaci. ve \^iběrovém řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu podle směrnice obce Velehrad bylo podáno šest nabídek. Nejnižšínabídkupodala
lng, Ladislava Nagyová 6arden, staré Město Ve Výši 511 771 Kč. obec Velehíad bude mít spoluúčast
cca 205 000 Kč.

Diskuse

0

Návřh usnesení č. 2017o222l !2|
zastupitelstvo obce velehrad s.hvaluie uýsledek v,ýběrového řízení VzMR ,,ozelénění veřejných
prostranství vobci Velehrad" a pověřuie starostu uzavřením smlouvy o dílo s lng. Ladislavou
Nagyovou, Garden, Hradišťská 250,686 03 stařé Město

pío
proti
Zdržel se

Hlasování|

10
0
0

Usnesení č. 20170222/12 bylo schváleno.

t4 smlouva o dílo - Restaurování Mariánského sloupu. velehrad
Záměr restaurování Mariánského sloupu Velehrad - Ve Výběrovém řízení na Veřejnou zakázku
malého rozsahu podle směrnice obce Velehrad bylo podáno pět ňabídek, Nejnižšínabídku na
realizaci Ve !ýši 792 810 podal Mgr. A. Josef Petr, Jinačovice. obec bude žádat o dotaci z ministerstva
kultury píostřednictvím města Uherského Hradiště.

Diskuse
Josef Maděra - navrhuje umístit u Mariánského sloupu informačnípanel o historii sloUpu.
Aleš Mergental - souhlasís náVrhem
Pavel Zůbek navrhuje po dokončenírekonstrukce rovněž zveřejnit iníormaci o vynaložených
prostředcich na opravu a z iakých zdrojů

-

Návrh usnesení č. 20 !7o222l1?|

zastupitelstvo obcé Velehrad schvaluje v!ýsledek v,ýběrového řízení VZMR ,,Restauřování
Mariánského sloupu Velehrad" a pověřuíe starostu uzavřením smlouvy o dílo s Mgr, A. Josefem
Petrem, JinaČovice,

Hlasování:

pro
proti
zdíželse

10

0
0

Usnesení č. 20170222113 bylo schváleno.

15 konkurz na ředitele základní školv velehrad
Ředitel ZŠVelehrad oznámil záměr ukončenísvého působenína škole s koncem školního roku
2ot6/2o77 ýzhledem ke svému již důchodovémuVěku. Prozatím neníjasné přesné datum ukončení
pracovního poměru, starosta tento teímíndojedná, Následně bude Wpsán konkurs na nového
Velehrad. Konkursní řízeníje naprosto otevřené bez jakéhokoliv předem
ředitele/ředitelku
vytipoVaného kandidáta,
^

Diskuse

0

Návrh usnesení č, 2077 o222l 74|
zastupit€lswo obce Velehrad bere na vědomí žádost ředitele zŠVelehrad Mgr. Radomíra Válka o
ukončenípracovního poměru a pověřuje starostu dojednáním ukončenípracovního poměru a
vypsáním konkursního řízenína ředitele/ředitelku zŠVelehrad. pověřuie starostu požádat zlínský
kraí o provedení auditu hospodaření,

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 20170222/14 bylo schváleno
16 směna pozemku p.č. 1704 a části pozemku p.č. 1705/1 ve Vlastnictví obce vel€hřad za
pozemku p.č. 203/16. 233, 61l1ve vlastnictví Arcibiskuoství olomouckého
Arcibiskupství olomoucké souhlasilo s náVrhem směny podle záměru obce Velehrad. Mělo by dojít
ksepsání smlouvy o směně a ukončení§oudního sporu o určeníVlastnictví na předmětných

pozemcích.
Diskuse

]

0

Návrh usnesení č. 20170222/15|
zastupitelstvo obcé Ve|ehrad s.hvaluie záměr směny pozemku p,č. t7o4 a části pozemku p.č.
77o5lr ýe vlastnictví obce Velehrad za pozemky p.č. 203lí6, 233, 61/1 ve vlastnictví
Arcibiskupství olomouckého a pověřuje starostu uzavřením smlouw o směně.

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 20170222/15 bylo schváleno

9

17 Návrh změnv hranic katastru obce velehrad a obce Modrá
Zastupitelstvo obce Modrá na svém zased ání 9.2, 2077 nesouhlasilo s náV.hem obce Velehrad na
změnU hranic a navrhuje směnu proužku katastru v UliciZahradnía Nad chmelnicíza oblast údolnice
od konce Vzdutí rybníku PraVěk až po konec Vzdutí rybníka Pod smrkem. Přijednánístarostů obcí
Velehíad a Modrá newšel žádný histo.ický důVod pro převod požadované oblasti pro obec Modíou.
Požadovaný pruh pro obce Velehrad je z důVodU funkčníhozapojení anomálie do oblasti katastru
intravilánu obce velehrad.
Diskuse

Návrh usnesení č. 2077o222l76|
zastupitelstvo obce Velehrad §chvaluje návrh obce Modrá o změně hranic kata§trů obcíVelehrad
a Modrá.

HlasoVáníi

pro
proti

0

Zdrže] 5e

0

10

Usnesení č. 20170222/16 nebylo schváleno

Návrh usnesení č, 2077 0222l 76.7|
zastupite|stvo ob.e V€lehrad pověřuje starostu pokračovat viednání s představiteli obce Modrá
o změně hranic katastrů obcíVelehrad a Modrá podle původního návrhu obc€ Veléhrad,

HlasoVání: pro

10

proti
Zd

ržel se

0
0

Usnesení č. 20170222/16.1 bylo schVáleno

18 záměr obce ve|ehrad k wužitíbudow b,úvaléhoDomova Dro osobv se zdravotním
postiž€ním salašská. velehrad
starosta Vede jednání svedením Zlínského kraje o Využitíprozatím dotačně blokované budovy

býValého domova, která je stále V majetku Zlínského kraje a není nijak WužíVána a zlín5ký kraj ani o
dalšímWUžitíprozatím nemá jasnou představu. Návrh z|ínskému kraji o převodu budovy do majetku
obce Velehrad a následnému Využitíspolu s dalšímiorganizacemi pro; Výstavbu chráněného bydlení
pro seniory, pob},tovou odlehčovací službu, malometrážní byty pro svobodné a mladé rodiny,
zázemí pro pečovatelskou službU, ordinace praktického lékaře a zubního lékaře, iékárnu,
Velikosti objektu, Vlastnictví pozemků.
Aleš Mer8ental objasnil stáVající situaci - objekt je V současnosti blokován záVazky VyplýVající
s poskytnutých dotací z minulosti.
Diskuse

- dotazy

k

10

Návrh usnesení č. 2077 oz22l 77 |
zastupit€lstvo ob.eVelehrad s.hvaluie záměr WužitíbudoW objektu b!ývalého Domova pro osoby
se zdravotním postižením Velehrad - salašská pro Wbudování chráněného bydlení pro seniory,
pobytovou odlehčovacíslužbu, malometrážní byty pro svobodné a mladé rodiný záz€mí pro
pečovatelskou službu, ordinace praktického lékaře a zubního lékaře,lékárnu a pověřuje starostu
jednáním § představiteli zlínskéhokraje o využitítohotoobjektu.

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č, 20170222/17 bylo schváleno
19 lnformace pro občanv

.
.
.
.

sběr nebezpečnéhoodpadu 29.3.2017
Provoz §běrného dvora od 3.3.2o!7
přijetí nového správce hřbitova a uklízečkyv turistickém centru
Knihovna Velehrad - přednáška pí Mikulkové ve 23, 2. V 17:30

20 Diskuse

Tereza KoVaříkoVá - informace Z práce školskéhoVýboru, zpracování přehledu o dětech žijících
jinými
V obcích Velehrad, Modrá, salaš, které navštěVujíjinéškoly. Počet l.ca I2oÁ) Ve 5rovnánis
^
není nUak Výrazné, dále je rozeslán dotazník dětem, které ukončily školní docházku V uplynulých
pro
potřebu
analýza
zodpovědí
zpětná vazba na ZŠVelehrad. Bude zpracována
letech
zastupitelstva obce a zŠVelehrad.

-

Vojtěch LUža st. - připomínka nutnosti opraw žárovek veřejného osvětlení.
Aleš Mer8ental - opravář je objednán, jen kVůli dešti prozatím nepřije|.
Josef Maděra - úprava podkladu pro sběrné místo na kontejnery V ul. Na Nivách
zarostlýjízdníprostor- cesta od spláVku směr autokemp -ořez keřů a stromů
Aleš Mergental - prostor pro kontejnery - plast a papír - bude dofinalizován po Vysušení. ořez
provedou pracovníci obce,

-

Tomáš Valer - požadavek na odvodnění prostoru před školnídrUžinou.
Aleš Mergental- informaciopět předá Vlastníkovi-Arc. olomouckéa bude spolupracovat na řešení.

Aleš Mergental opětovně upozoínil na nevhodnost dovážení dětí do základní školy prostorem

přůjezdu z ulice U Lípy V ranní době, množstvím aUt vznikají kolizní situace.,Doporučuje přúezd a
parkování u turistického centra případně hlavního parkoviště,
stanislaV.Jurák- navrhuje zákaz Venčenípsůna zelených plochách u ZŠ
Vojtěch Luža - náVrh srovnáníterénu pod kontejnery na ulici Modřan5ké

77

Tomáš Valer - provoz a financování ranní družiny - nejasné organizačnípodmínky před zaČátkem
školníhoroku a v prvním týdnu školníhoroku. Ředitelem deklarovaný malý zájem o ranní druŽinu a
následná ředitelem deklarovaná potřeba sponzorského daru pro možnost fungování ranní družiny.
ManželéValerovi z toho důvodu poskytli dar ve výši 5000 Kč, školou byli vyrozuměni, Že peníze byly
použity na nákup materiálu pro družinu, nikoliv na plat vychovatelky. Navrhuje, aby ranní druŽina
byla v základní škole garantována jako služba občanům.
Aleš Mergental - souhlasí se zřízením ranní družiny jako stálé služby. Podmínku poskytnutí
sponzorských darů pro fungování ranní družiny chápe jako nestandartní a projedná s ředitelem
Válkem.

2LZávér

Zapsala:Jitka Háblová

ověřovatelé: lvana Švecová
Radek

místostarosta

místostarosta
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