Zápis č. 18
z

veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 21. 6.2OL7
v zasedací místnosti obecního úřadu velehrad

Dne:
Začátek:
Konec:
Počet členůZO:
Omluven:

21.6.2Ot7
18,05 hodin
19,35 hodin
10
L

Zasedání bylo usnášeníschopné

Zapisovatelka:

Eva Hanáčková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tereza Kovaříková, lng. Vojtěch Luža

Program

1,.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.

Vyhodnocení úkolůz minulého veřejného zasedáníze dne 31. 5. 2OI7
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Velehrad
Dohoda o vytvořeníspolečného školského obvodu k zajištění předškolního
vzdělávánís obcí Modrá
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Velehrad VN přeložka
na pozemku p.č. 586 v k.ú. Velehrad (ulice Nad Chmelnicí)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Velehrad šmyčkaNN
na pozemku p.č. 264/1,v k.ú. Velehrad (ulice Pod Zahrádkami)
Prodej části pozemku p. č.I7O4 (nově p. č.170415 výměra 8 m2)
Žádost o finančnípříspěvek z rozpočtu obce Velehrad - Diakonie ČCr Uher,ské
Hradiště
lnformace pro občany
Diskuse
Závér

Hlasování o navrženémprogramu:

Hlasování: pro

i
proti
zdržel se

9

0
0

Po tomto bodu se dostavila p. Kristýna Krysová

Starosta poděkoval přítomnému panu řediteli ZŠVtgr. Radomíru Válkovi za jeho práci pro školu
i pro obec při jeho odchodu do důchodu.
1

Vvhodnocení úkolůze dne 31. 5. 2017

Útol i.

1: Studie odkanalizování
Zajistí: stavební výbor, starosta
Termín:,15. 6.2Ot7 - pokračuje

lokality Na Nivách -

k

vinohradům.

{

Útol r. 2: Projekt pro rekonstrukci hřbitova na Velehradě.
Zajistí: sta.rosta, místostarostové, stavební výbor
Termín 3L 3,2017 - změna zadání - úkol pokračuje - nutnost zpracovat architektonickou studii a následně
projekt - oslovit tři architekty pro návrh

Útol
Zaj

č. 3: Projekt nového napojujícího chodníku podé! hřbitova.

istí: sta rosta, m ístosta rostové, stave bn í výbo r

Termín 3I.3.2017 - vysoutěžen dodavatel projektu

- zpracování zadáno -

do 31.

7.

2OI7

Útol č.4: Projekt parku kolem turistického centra.
Zajistí: sta rosta, m ístosta rostové
Termín: 1,5. 6.2017 - pokračuje

Útol r.

5: Studie chybějící infrastruktury a vozovky v ulici Pod Zahrádkami
Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín: 1,5. 6.2017 - zadáno zpracování- úkol pokračuje

Útol r. 6: Rekonstrukce značeníulic ve Velehradě a turistických směrovek
Zajistí: kulturní výbor, starosta
Termín: 3X.3. 2OI7 - zadána dodávka - do 30. 6.
Útot t. 7: projekt bytů na půdě oÚ Velehrad
Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín: 15. 6.2Ot7 - pokračuje

Útol i. 8: Vyhotovit pasport veřejného osvětlení v obci
Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín: 26. 4.2OI7 - rozšířeníGlS portálu hotovo - úkol pokračuje ve zpracování pasportu VO
ÚtoI r.9: Výběrovéřízenína stavbu kanalizace Buchlovská, Na Hrádku
Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín: 15.6.201] - pokračuje

Útol č. 10: Rekonstrukce zastávky náměstí Velehrad směr Salaš
Zajistí: starosta, místostarostové, stavební výbor
Termín: 30.6.2OI7 - zadáno zpracování projektu - pokračuje

Útot č. 11: Zpracování územnístudie pro plochu pro výstavbu ,,nad bytovkami"

v ulici

vinohradní.

Zaj istÍ: sta rosta, místosta rostové
Termín: 15. 6. 2OI7 - zadán požadavek na Město Uherské Hradiště, Oddělení územního plánování,
stavebního řádu a památkové péče,po zpracování zadání je objednáno zpracování územní stu§ie

útoI č. L2:kahájitjednání o odkupu pozemků v humnech ulice Salašská pro možnost vybudování
cesty.

1
L

2

zpráva o činnosti zastupitelstva obce

o
o
o
o
o
.
o
o
o
o
o
o
o
o

Mosty přes Salašku - spolu s Arc. Olomouckým, Lesním družstvem T-Z vybrána nejlevnější
nabídka ze tříVýkopové práce - Škrabals.r.o. (616 081 Kč)- práce začnou co nejdříve
závlaha fotbalové hřiště - podepsána smlouva, přípravy realizace - červenec
Jednání o odkoupení cesty Na Nivách - vinohradní- předběžné souhlasy odprodeje obci
chodník kolem vega centra - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prozatím
nedal souhlas se stavbou na ploše pozemku, který má ve vlastnictví- projekt je přichystán.
kanalizace Buchlovská - koordinačníschůzka, prováděcí projekt se dokončuje v detailech,
čeká se na dědické řízení k vydánísouhlasu se stavbou
Úprava parkoviště na náměstí a Buchlovská - v neděli 25.6. budou parkoviště uzavřena pro
přípravu vodorovného značení-zajistit lepšíorganizaci parkovánína obou místech
Fit park ll - podepsána smlouva wo club parks - realizace do poloviny července, příprava
dopadové plochy (pryž) v samostatné režii obce
Rekonstrukce střechy MŠ- přípravy - začátek pracíod 1-0. 7.
Pouť Velehrad 2OI7 - pokračujíjednání,přípravy, povolenky atd.
Veřejná zeleň - ukončena výsadba 1. etapy předání 23.6.2OI7
Restaurování mariánského sloupu - sochy v ateliéru v Tlumačově - kontrolní den plánován
na polovinu července
7adání územního plánu - zpracovávání a projednávání podkladů pro územníplán konzultace zastupitelů s lng. Martinem Ševčíkem(MěÚ U. Hradiště)
Zadání územnístudie,,Ke křížku"- odbor plánování, autorizovaný architekt
Transformace sociálních služeb - jednání s Dzp vincentinum, Buchlovská, představiteli
Zlínskéhokraje

Návrh u snesení č. 2OL7 O62L l L:
Zastupitelstvo obce VeIehrad schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva od 3L.5.2OL7
do 2í-. 6.2OL7 a ukIádá úkoly z ní vyplývající.

Hlasování: pro

proti
zdržel se

10
0
0

Usn esen í č. 2017 0621 / 1 bylo schvá leno.

3 Dohoda o wtvoření společného školského obvodu k zaiištěnípředškolního vzdělávání
s obcí Modrá
obec Modrá odsouhlasila dohodu o vytvoření společnéhoškolského obvodu k zajištění
předškolního vzděláván

í.

Diskuse: 0
1

Návrh usnesen í č. 2OLl O62L l 2:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření dohody s obcí Modrá pro vytvoření společného
školského obvodu.

Hlasování: pro

,

proti

10
0

I

zdržel se
Usnesen í č. ZOI7 062I l 2 bylo schvá leno.

zrlzenl

louva o

břemene

.585vk.

K bodu nebylo třeba usnesení, neboť projekt přeložky VN byl chybně spojen

s Pozemkem ve

vlastnictví obce velehrad,

5s

NN
ne Velehr
věcného
pozemku p.č. 26411v k.ú. Velehrad (ulice Pod Zahrádkamil
žád"rt uzavření smlouvy budoucí ozřízení věcného břemene Velehrad smYČka NN na Pozemku

oucl o

" v k.ú. Velehrad (ulice Pod Zahrádkami) _ výstavba rodinného domu,
p.č. Z6a/1,
Diskuse: 0

Návrh usnesení č. 201-7 O62L l 3z
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene Velehrad smyčka NN na pozemku p.č.26alL v k.ú. Velehrad.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č, 2OI7 0621/3 bylo schváleno.

L704
7o4 h
odprodeje předmětného Pozemku, ovŠem
záměrem
se
ástupitelstvo obce Velehrad souhlasilo
plánované ProPojení
v průběhu doby pro nabídky vyšlo najevo, že tento pozemek mŮŽe ovlivnit
prozatím
neprodávat
navrhuje
ulic vinohradnído ,,vinohradů" k ulici Na Nivách, tudížv této situaci
pozemek, ale pronajmout jej manželůmTomčalovým s možnou obnovou záměru Prodeje Po
vybudování zamýšlené cesty v budoucnosti
Diskuse: O
i
.

Návrh usnesení č. 2OL7 O62L l 4:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaIuje prodej pozemku p. Č. 1704 (nově P. Č. L7OalS výměra 8
m2) rnanželůmTomčalovým v ceně 1oo Kč l m' a pověřuie starostu obce uzavřením kuPní
smlouvy.

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

0

10
0

Usnesení č,2Ot7062Il4 nebylo schváleno.

6.1 Návrh záměru pronáimu pozemku p. č. 1704/5 o vÝměře 8m2

ManželéTomčalovi podali žádost o odprodej pozemku p.č. ýOals. Vzhledem k záměru vykoupení
a v budoucnu vybudování cesty mezi ulicemi Vinohradní, Na Nivách, tento pozemek těsně
sousedícísezamýšlenou cestou, můžeovlivnit realizaci. Místo prodeje je navrhován pronájem.
Diskuse: 0

Návrh usnesení 2Ot7 O62L l 4.L:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje zámér pronájmu pozemku p.č. ůOa/5 v k.ú. Velehrad ve
vlastnictví obce Velehrad manželům Tomčalovým, Vinohradní 25, Velehrad.

Hlasování: pro

proti
zdržel se

Usnesen í č. 2017

0621" /

10
0

0

4.1, bylo schvá leno.

7 Žádost o finančnípříspěvek z rozpočtu obce velehrad - Diakonie čcE uherské Hradiště
Středisko poskytuje sociální služby v U. Hradišti, v minulosti bylo z rozpočtu obce podpořeno,
žádost zaslána na konci května. Obec přijímá žádosti o dotace z rozpočtu obce Velehrad pro
následující kalendářní rok do konce listopadu, aby mohlo být jednáno souhrnně o všech
plánovaných záměrech a žádostech (pokud nejde o výjimečné,naléhavé situace). Možnost požádat
na příštírok.

Návrh usnesení č. 2OL7O62tl 5:
Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluie uzavření veřejnoprávní smlouvy na příspěvek z rozpoČtu
obce Velehrad pro Diakonii ČCr U. Hradiště.

Hlasování: pro

proti
zdržel se

0
9
1

Usnesení č. 2OI7 0621/5 nebylo schváleno.

8 lnformace pro občanv

o
o
o
o
o
o
o
o

- značeníparkoviště
- pátek - sběr velkoobjemového odpadu
4.7. v ]_8,30 v bazilice - Modlitba za vlast - účastvelehradských krojovaných párů
25.6.
30. 6.

4.7. Dny lidídobrévůle + slavnostnícharitativníkoncert
5. 7. Národní pouť Velehrad
15, 8. Pouť Matice velehradské
26.8. Festival Šroubek
Velehradská hledačka (Velehrad a Modrá) - připravena v turistickém centru

5

9 Diskuse
P. Lukáš Novotný - dotaz ohledně budovy bývalého DZP Salašská
p.AlešMergental _informoval ojednání sKÚahovořil iotransformaci DZPVincentinumaDZP
Kopretina. Zlínský kraj podal žádost na MPSV na odblokovánítěchto budov (poskytování sociálních
služeb), prozatím nerozhod nuto.
- dotaz, zda se neuvažuje na veřejné značeníuvésti soukromníky
p. Aleš Mergental - plánované ukazatele jsou obsazeny současnými organizacemi
p. Marie Doležalová - upozorňuje na nebezpečnéparkování aut u bývalého DZP Salašská - auta
zasahujído výhledu při vyjížděnízulice Vinohradní
p. Aleš Mergental- navrhuje osobní jednánís majiteli aut
_ navrhuje v těchto místech značení,,Zákaz stání" popř. značenívodorovné
p. Pavel Vrza!a
p. Aleš Mergental - dopravní značky regulujícístání v této ulici jsou nadbyteČné - platí obecná
zásada nutnosti průjezdu o šíři3 m v každémsměru a v ulice Vinohradní, už toto za současného
technického stavu není možné
- dotaz, zda se v ulici Vinohradnípočítás realizacívalu (odvodnění)
na přívalové vody z vinohradů
p. Aleš Mergental - již na jaře upozornil zastupitele vlastníka AO na nutnost vybudovánÍ, prŮlehŮ,
retencí při tvorbě vinohradu pro práci s vodou
p. Radmila Hrdinová - dotaz ohledně studny na fotbalovém hřišti - obava úbytku vody v okolních
studních, navrhuje využíti dešťovou vodu
p. Aleš Mergental projektu studny a závlahy předcházelo hydrogeologické posouzení
akreditovaných odborníků, jehož závěr umožňuje stavbu bez vlivu na okolní studny. O vyuŽití
dešťovévody z budovy kabin se uvažuje.
p. Jiří Nevařil
- poděkování za podporu obce při vybudovánízávlahového systému na hřišti
- pozvánka na Hody -2,9.2OL7
lng. Pavel Zůbek - Slavnosti vína v Uherském Hradišti - 9. 9. - účastkrojovaných z Velehradu

LOZávér

Starosta poděkoval za náměty a připomínky a popřál příjemnéprožitíprázdnin a dovolených.

Ověřovatelé:

Zapsala: Hanáčková Eva

Mgr. Tereza Kovaříková

l

lng, Vojtěch
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starosta
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