Zápis č" 17
Velehrad konaného dne 31. 5.2OL7
v zasedací místnosti obecrlího riřadu velehrad

z veřejného zasedání zastupiteIstva obee

Dne:
ZaČátek:
Konec:
počet členůzo:

§.2§17
18,§5 hodin
2§,4.5 hodin

31"

t§

crnluven: §tanislav Jurák
Zasedání by!o usnášenísehopné
Zapisovatel ka : A,nna Kremplová
Ověřovate!á zápistl:,!an Václav Kučera, §adek Gajdoš
Prograrn
1. Vyh<rdnocení úkolůz rninulého veřejnéhr: zasedáníze dne 26.4, ?"aW
2. Zpráva o činnosti zastupiteistva obce Veiehrad
3. Rozpcčtovéopatřeníobce Vele}rrad 312ů17
4. Doheida o vytvořeníspolečnétro §kolskóhc obvodu k zajištění předškoiního vzdělávání
s obcí §aIaš

5"
6.
V.
B.
9,
10.
11,
1,2,

Pacht pozemkťr p. č" 1§80 a 173&11v k" ú, Velehrad
Změna nájmu části pozen"lku p, č. 65 v k, *" Velehnad
Výběrové říze ní závlaha fotbalového hřiště Velehrad
Výběn*vé řízeníVenknvnífitness hři§tě Velehnad il,
Návnh znrěny !rnanic katastru obce Veiehrad a obee Modrá {u|ice Zahradní* od parkoviŠtě
po konec zástavby směrem k obci Modrá}
Návrhy na změnu územníhoplánu
inforrnace prc občany
Diskuse

l_J.

Z-dVťl

Hla§_ování o

navrženémprognarnu:

Hlasování: prc
proti

10
0

zdržel se 0

1Vvhodnocenrí i}ko!_ů ze dne
ÚNol e"

x.:

3"6.

4, 2§17

§tudie gdkanaliaování loka|ity !\la Nivách * k vinol"lradům,

Zajistí: stavelrn í výbor, starr:sta

Termín: 15, 6,

203-7 -

pckrečuje

Frojekt pro rekonstrukei hřbitova na Velehradě.
Zajisií: staro§ta, rnistostarostovó, stavební výbcr
Termín 31, 3, 2017 * změna zadání- úkol pokračuje - niltno§t zprac*vat architektonickou studii a následně

Útot

e. 2:

projel<t * oslovit tři archite!(ty pro návrh

]"

Útol t. 3: Projekt nového napojujíeího ehodníku podél hřbitova.
Zaj istí: §ta ro§ta, m ístosta rcstové, stavei:n í výbo r
Termín 31. 3, 201? - vysout€žen dodavatel praiekťu * zadat zpracování 31,7 . 2aW

Utol t. 4: Projekt parku kolem turistického,centra.
Zajistí; staro§ta, m ístosta rostové
Termín: 1,5,6,2a1"7 - pokračuje

tltot č. §: §tudie chybějícíinfrastrukt§jřy a \l§u§\rky v ulici
Zajistí: starc§ta, místostarostové, stavební výbor
Termín: 15. 6. 2017 * zadáno zpracování* úkol pokračuje

Fsd Zahrádkami

Úrol r. 6: Rekonstrukce značeníulic ve Velehradě a turistiekýc}r směrovek
Zajistí: kulturní výbor, sta ro§ta
Termín: 31, 3. 2017 * zadána dodávka * do 30, 6,

Útol

č" 7:

Projekt bytů na půdě OU \felehrad

Zajistí: star§sia, místostarostové, stavební výbor
Termín: 15.6,2OI7 * pokračuje

Úrol i,
Zaj

8:

Vyhotovit pasport veřejné},lc osvětlení v obcř

istí: sta rosta, m ístosta rostové, stave brr í v,fbr: r
2a§ - rozšíře ní 6l§ pr:rtáiu pro přípravu pa§portu hotovo

Termín: 26, e,
pasportu VO

-

Llkot pokraču.|e ve zpracování

Útot č. 9l Výběrové řízení na stavbu kanatizaee tsuchlovská, Na Hrádku
Zaj

istí: sta rosta,

m

ístosta rostovó, stave

Termín; 15. 6. 20].7 * pokračuje

b n

i

vilbor

Útol č. 10: Rekonstrukce zastávky náměstí Velehrad směr §alaš
Zajistí: starosta, místostaroslové, stavební vybor
Terrnín: 3a,6" Zan - zadáno zpracovóní projektu - pokraču.}e

Útot č. 11: Výběrové řízení na projel<t závlahy na fotbalovém hřišti Velehrad.
Za)istÍ: starósta, místostarostové, stave|rní výbor
Termín: 31. 5. 2017 - splněno

Útol i,

12: Výběrové řízení na uprac§vání úzernníhoplánu

ZajistÍ: starosta, mistostarostové

Termín: 31. 5. lau - zadáni územního plánu zpracuje tVlěsto Uherské Hradiště, Oddělení úzerrrního
piánování, stavebního řádu a panrátkr:vé péčezdarma * následně zpracování územníhoplánu
Únol t. 13; Zpracování územnístudie pro plochu pro výstavbu ,nnad bytovkarni" v ulici Vlnořrradní.
Zaj istÍ: sia r§sta, m ístosta rostcvé
Termín:15,6,2017 - zadán požaclavek na Město Uherské Hradiště, Oddělení územního plánování,
stavebního řádu a panrátkové péče- nás|edně projekt

útol i.

14: Zahájit realizaci rekonstrukce mostu ,,Dřevěný" přes potok Salaška.

Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín: ilrned - splněno

l.

ÚUol č" 1§: Výběrové řízerrí venkovní ťitness {zraovuvyhlášení}
Zalistí: starosta, místosia rosiové
Terrnín: 30. 5. - splněno

2 Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
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Mosty přes §alašku * zpraeován projekt, setkárrí ÁO, AL§OI-, Lesní družstvo - dohoda na
financování, rea lizaci
závlaha fotbalové hřiště - zpnacován pno.je kt, vyběrové řízenína dodavateIe
Konkurs z§ Ve lehraC - 4" 5, konkursní říz*ní* ].]" uchazečů- komise vylrodnotila pořadí
uchazečů,na "}". místě vyhodnocena fu'|gr. Andrea úli:entová, star§§ta 9, 5. jmenovai Mgr.
AndrEu Olbertovou řčclitelkou ZŠVelehracj od ?8" 7. ?ó17 dc 28. 7" ?0ž3
Položenívedení NN do zerně uI i{nadišťská, Zahradní, N,liodřanská * zárněr a investice Ě-on
a"s" uložit k*bei NN do zerně, r*alizace v letech 2a2}-?"a21, souvisejícíinvestice oi;ce
Velehrad {ne konstrukc* veřejného osv&tie ní v těcLrtc ulicích, uloženídalších kabe|ů např,
rozh ias)

Srněnná smlouva s AO o pozenrcích obce p.č. 1704 a úasllza pozeraky AO p.č. 2a3l16, ž33,
6111- smlouva podepsána návrlr na vkNad dc katastru nemovitostí

Jodnéní o odkoupení cesty Na l§ivách - vinohradní- na návrh starosty záměr vykoupit cestu
cd konce uiice l§a Nivách {do vinohradů} k ulici Vinohnadrrí{budoucírnožnost propojení}
chodník kolern vega centra * Úřad p}rcl za§tupování státrj ve věcech majetkovych zvažu,ie
souhlas se stavbcu, starosta padal návrh obce o odknupenípozenrku p.č. 3.554 pro možnost
výstavlry chodníku a navazujících veřejnýe h prostranství
kanalizace Buchlovská - ukcnčuje se ří:eníc umístěnístavby, čekánína dědickó ří:erií
souhIas vlastníkůse zabřemeněním pozenrku p.č. 80 pro výstavbu
s jednín,l z účastníků,
kanalizace
Parkoviště námrěstí, Bueh}ovská * vyznač*nívodorovné značení- vínovotl barvou a bílou
v urlici Buchlovská
Fit park ll * ukončeno výběrové řízení {venkovní ťitness §ouprava a čtyři cvičebnístro.!ei,
umístěníu tenisovlich kurtů
Rekonstrukce střechy MŠ* podepsána smNouva se spoiečnostíGretes, realizace 1CI. 7. * 1, §.
Pouť Velehracl 2017 * pokračujíjednání,přípnavy, úpnava elopravního značení,průjezcinost
zajištěna stejrrě jako v rninr"rlých leteeh, uzávěra ulice Hrarlišťská pro pěší, rrrožnost získání
povolenek pro hosty občanůVelehradu, Modró, §alaše
veřejná zeleň - pokračujívýsadby podle prajektu
Restar"lnování nrariánskéhc sIoupu * zapcčaty práce, sochy světců cdinstalovány, převezeny
do ateliéru, kontrolni dny vtldcnó pracovniccnri NPÚ, MóUH
Nová socha paris sochaře otmara clivy na výstavě v Tč příběh sochy * zapůjčenaze si:{r*k
§lováckého muzga
putování§lováckem c$l'! * Evnopská stezka sv, cyrila a Metoděje zorganizovala ýelehradskcu
hledačku ize §taréhc Města na Velehrad}* příspčvek obce na reaiizaci, k dispozicive §tarónr
Městě v panrátníku, zakončenív TC Velehrad
zpracovánr povodňový plán obce velehrad v ránrci bakalářská práce Anny večcřové{fakulta
logistiky a krizového řízeníLJT§ Ziín
zadáníúzemrriho plánrr - zpracovávánía projednávání podkNadů prc úzenrníplán

Transfcrm§ce sociálních služeh - výhled z projektu ZNinského kraje - opr":§tění objektu
Vincentinum do 5 let, opuštěrrí *bjektu §aiašská dc 3§ let * nuntnst jednání se Zlínskynr

knajenr c zachování sociálních služe b v obci
a

tradice sociálnípéčena Velehr'adě

- zájenr pbce

o tatc zařízenívyplývalÍcíze smyslu

Diskuse:
Návr}r usnesení č. 2§t7 §533.1 t:

ua§tupitel§tvo obee Velehrad sehvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva od 2§.
do 31. 5.2§17 a ukládá tlkoly z ní wypl,ývající"

4."

2§17

Hlasování: píCI 1CI
nrnti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2017053]_/]. bylo schváNenc.

3 Rozpočtovéopatření obce Velehrad 3/201?
Navyše rrí rozpočtu přrlnrů celke m 93e 0§0 Kč irravýše rtí daní, dotace na vybaveni krrihovny,
větrolarn, veřejnou zeieň}, navýše ní rnzpočtu výdajů ce lke m 930 0O0 Kč {vybave ní knihovny, vykcrt
opatrovnictví, závlaha fotbalcvé hřiště * z nezervy)
í§ávrh usnesení č. 2EX7§531/2:

Zastupitelstvo obce Velehrad sehvaluje rozpočtovéopatření obee Ve|ehnad č" 3l2O1-V pod|e
přílohy č. 1.

Hlasování: pro

l"CI

,-,--!:
pí Utl U
0
zdržel se 0

Usnesení č. 2017053 712 bylo schváleno.

{Dohoda o vvtvořenj společnéhq školgkál?q obvqdv
s

k zqii§!ění předškql§íhq v,z§ělévéní

obcí Salaš

Obec Salaš odsouhlasila dohodu o vytvořeníspolečnéhoškalskéhoobvodu k zajištěnípředškolního
vzdělávání
Diskuse: 0

Návrh usnesení č. 2Ot7 O53Ll 3:
Zastupitelstvo obce Velehrad sclrvaluje uzavření dohody o vytvoření společnéhoškotského
obvodu k zajištění předškolního vedělávání s obcí §ala§ a jejím uzavřením starostu pověřuje"

Hlasování: pro
proti

10
0

zdrže| se 0

Usnesení č. 2[17afi1/3 bylo schváleno.

4

5 Pacht pozemků p" č" tr680 a 173413" v k"ti" Velelrrad
Záměn pachtu vinice ve vlastnietví obce na zmíněňých pozemcích - zájem VinařstvíTon,láše ,juráka
).l.U.

Diskuse: 0

Návrh usnesení č. 2O!7 O53t l 4:
Zastupitelstvo obce Velehrad sehva§uje uzatlřít paehtovní smlouvu s Vinařství Tomáš Jurák s.r.o"
na p" č. 1680 a L734lL v k.ú" Velehrad ve vlastnictví obee Velehrad a jejím uzavřením pověřuje
starostu.

Hlasování: pro
nrnti

10
0

zdržel se 0
Usnesení č, 20170531l4 bylo schváNeno,
6 Znněna nájnnr.r části pozemku p. č. 65 v !t" ti. Velehrad
Zárněr prodlouženínájrnu p.č, 65 za účelem prcvozováníparkoviště, přístupové cesty, adpočinkové
plochy * společnrost Velehradinvest §.r.§" * p1,ocilcužení o 10 tet dc 1. 2. 2035" souhIas manželů
Martincových {jednatelé Velehrarlinvest o zřízení věcného břernene na pozemku p.č. 80 v jejich
vlastnictvi pro výstavbu kana!izace}.
Diskuse: 0

Návrh usnesení č. 20170531/5:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje zrněny nájmu části pozemku p. č. 65 v k. ú, Velehrad a
pověřuje starostu uzavřít dodatek k nájemní smlouvě se společností Velehradinvest s.r"o.

Hlasování: pr§
proti

].0

0

zdržel se 0
Usnesen í č, 20].70531l5 bylo schválerro.

7 vÝběrové řízenízávIaha fotbalového hřlště velehrad
Projekt na vytvoření systénru závlahy fatbalovóhn hřiště Velehrad {vrt, retenčnínádrž, čerpadla,
automatická závlaha}. Vypsáno viiběrové říze ní pod|e směrnice obce o zadávání veřejnlich zakázek
malého rozsahu" Nabídky tříspolečností,komise .!ako nejvýhodnější nabídku vybrala nabídku od lng.
Josef Niesner *TCIroni s nabídkovotj cenou 52ú 262,5CI Kč.
Diskuse:

Návrh usnesení č. 20170531/6:
Zastupitelstvo obce Ve!ehrad schvaluje rozhodnutívýběrové komise k VZMR,,Vybudování zdroje
vody pro závlahu fotba|ového hřiště Velel"lrad" a pověřu.le §taro§ttj uzavřením smlouvy s lng.
hliesner Jgsef - Toroni.

lilasování: pro
proti

9

0

r

J

zdržel se

]_

Usnesení č, 2017CI531/6 by|o schvá|eno.

8 VÝběrové řízen í,,l/enltovní fitness h řiš§ě Velehrad {znovuvyh lášení}"
Opětovné vypsání výběr,ového řízení podie srněrnice obce o zadávání veřejných zakázek maiého
rozsahu na dodávku venkovního fitness hř'ště icvičebnísestava a 4 cvičebnístroje}, Fodány tři
nabídky, komise vyřadi|a dvě spo|ečnosti pr* nedodržení prvků sestavy vzadávací dokurnentac!,
jako vhodnou vybrala nabídkr,; společnosti Wonkout C!ub Farks §,|",§, v nabídkovécerrě 3].8 02O Kč.
jako dopadovou plochu je navrženo na vNastní nákiady instalovat pryž"
Diskuse: 0

Návrh usnesení č. 2S170531l7:
Zastupitelstvg obce Velehrad schvaluje noehodnutí výběnové kgmise k VZMR ,, Venkovní fitness
hřiště Velehrad {znovuvyhlášení}" a Bověřuje §tar§§tu uzavřením smlouvy s Workout Club Farks
s.r.o.

Hlasování: pro
proti

10
CI

zdržel se 0
Usnesení č. 20170531,17 byla schváleno.

g Návrh změnv hranie

katastnu obce Velehrad a obe§ Modrá {ulibe Zahradní - od
parkoviště po kónec_ z&;tavbv směre§n k obc_i Modná}
Zastupite|stvo obce Modrá předložilo obci Velehnad návrh ře§ení, kdy za výběžek zasalrujícídc
středu obce Velehrad o výn"lóře 2 466 m2 {p.č" 1554 v k.ú. Modrá} navrhr-rje převedeníplochy oko|o
§Oustavy rybníků na potoku Modranském o celkcvé výměře cca 68 000 m2 s tím, že by se obce

Madrá vzdala vlastnického nároku k parcele p.č, 1554, který je v současnédobó ve vlastnictvíČeské
republiky.

Diskuse
Vojtěch Luža - upozorňuje na ekologickou zátěž na poze mku p"č,,3.554 - zaváženíodpadu z výrobny
barev a dalšího odpadu do tehdejší}"rt:hlubckého úvozu,
Aleš Mergental - navrhnout zastupitelstvu obce §liodrá na csobníjednání nad tímto térnate rn {v
srpnu 201_7 vyprší lhůta daná Ministerstvenr vnitra pro vyřešení úzernních anonrálií}

Návrh usnesení č. 20170531/8:
Zastupite|stvo obce Velel.rad sehvaluj* návrtr obce Modrá k řešení územníchanomálií.

Hlasováni: pro

proti

0
1CI

zdržel se 0
tJsnesen í č. 2017053]./8 nebylo schváleno.

A

10_

Návrhy na změnu územnílroplánu

Návrhy na změnu parcelníčísla:
3,} L772,17V3 * na p|ochy individuálního bydlení
2} t824l4,1S2416 - na plochy individuálního bydle ní
3} 1824/5 - na plochy individuálního bydlení
4\ 1923.18 * výstavba hospodářské budnvy
5} 477,474.,4V5, &76 - rra plochy individuálního bydlení
Diskuse:

Renata laiícavá * jakÝ je plán zpřístupněnípozemků v ulici §aiašská (hurnna} přístup z úvozovécesty
z ulice Na Nivách do vinohradů? Někteří vlastníci jsou připraveni odpnodat část pozernkŮ pro
vybudování cesty, Odp. Aleš Miergental * V současnédobě obec nemá investičníplán vybudovat
cestu, pokud bude vůle od vlastníkůpozemky pro vybudováníccsty odprodat, zastupitelstvo s ninri
začne jednat.
Ú*ot r. 16: Zahájit jednání o odkuptl pozemků v htlnrnech uliee §alašská pro možnost vybr,ldavání
cesty"

Pavel Vrzala - upozorňuje na rnožnéproblónrry s přeměnou plochy nad fotbalovýn hřištěm pr0
bydleníz důvodr.l pnudkého svahu hývaté cihelny.
Vojtěch Luža - jak.!e zajištěn přístup na pozenrky,,pod křížkem" v ulici §a|ašská? Cdp" Aleš MergentaI
- v současncsti nej§ou přístupnépo poze mcích obce.
,Adam Salinge r * upozorliuje rra problematickcu situaci zpřístupnění pozemků a výstavby v ulici Pod
zahrádkami
Zastupitelstvo obce Velehrad bere na vědorrtí žádosti na zrrrěnu úzepnníhoplánu a rgzhodne o rrich
přitvorbě zadárrí úzenrníhoplánu obee Velehrad.

11 lnformace §ro občanV
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Den dětí 2017 * poděkovánívšern, kteří se podíleli na uskutečněníletošního dětského cjne.
kterého se zúčastni|occa 16CI dětípřevážně z Velehradu a Modré
Foděkování Evženii Úredníčkove za dlouholetli svědonnitý přístup k údržběbudovy obecního
úřadu Ve|*hrad, e . Úřeoničková svó působeníz důvodu své vytíženosti ukončuje" O údržbu
budovy se cd 1. 6, bude start Marcela Šcli|íková.
l\a obec Veiehrad přešNas od začátku rcku ejalšípovinnosti veřejnéhc opatrovníka, z toho
důvodu nastoupila na část*čnýúvazek Anna Krernplová, která 5§ druhou určenou
opatrovnicí spolu s diouhoietou opatrovnicí §vou Hanáčkovou
knihovna vele hrad pcřádá ]". §. pasování prvňáčků na čte náře
Koncert 7UŠ§lovácko * ]". 6. v TC Ve |e hrad
Dny Slovanské kultuny ž, * 4, §.
EDM Šikulakancert * 6" §, v TC Velehrad
Výstava M isie do 7 ,7 , v TC Veleh rad_
Beseda Svatojánské byliny 7,6" v TC Velehrad
Talentové zkoušky tlo hudebního oboru - ZUŠSlclvácko 8. 6., ZUŠUherské Hradištó 25, 5.

ž.6, sběrnli dvůr otevřen

Nabídka bnigády * parkovač
Máj poděkování SDH Velehrad za zajišténí,stavění, kácení

12 §iskuse
Renata Zajícová * po sběru odpadků při §nu Země zby|y pytle s cdpadky v lese.
Renata Zajícová - sklárjka zeminy na konci Ve |e hradu ve směru na §alaš hyzdí pnastnanství. h}avrhuje
zřídit pouze parkovištó a zakázat byť dočasnou skládku. §oučasný stav je špatný" V|adimír Záhorec *
v minulosti se uloženízeminy řešilo zahrnutím a roz§ířením plochy. Odp" Aleš Mergental * cjchoda
s manželi Tor";farovymi, kteří požáriali o cloč*sná uioženízerniny při stavbě rodinného darnu prc
rnožnosti terénnícl"r úprav, o ulcžer-rí a nás|edném uveder:í do půvoclního stavu do 30, 6. 2ú"]_7 na
jejich náklady.
Renata Zajícová - upozorňuje na nevhodnost parkovárrí u rybníkůnaprelti skanzenu a stírrr
souvisejícíhonebezpečnéhopřecházení. 0dp. Aleš Mergental * starosta obce Modrá Miroslav
Kovářík hleda| možnézákonné řeš*ní přecházení, kely částečnéřešt:níje vytvořenc sníženíryl
rychiosti v danám úseku a upozornění na pohyb chociců.
Renata Zajíeová * blokování průjezdu ulice í§a Nivách při fotbalových zápasech,
Adam 5alinger * bude obce Velehrad využívalzákonem dané nrožnosti zarněstnávat osoby pobírající
sociální dávky prc výkon veřejně prospěšných praeí? Odp. Alei Mergental - prověřírne mažnosti a
při účelnostia aktuálnclsti této rnožnosti můžernezkusit využítv návaznosti na ckolnosti týkající§e
incividuálnich osob
,L3

Laver
Uk""č--í.}e dnání a pozvánka na příští.iednání zastupitelstva obce Velehrad

0věřovateló:

Zapsaia : Anna Krenip|ová
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