Zápis z jednání Rady obce Velatice
den jednání: 8. ledna 2014

č. 1/2014

Přítomni:

Mgr. Jan Grolich
Mgr. Pavel Drozd
Zdeněk Severa
Ing. Marek Neveselý

Omluveni:

Mgr. Petr Pelikán

Jednání rady zahájil starosta obce v 19:30 hodin. Jsou přítomni čtyři členové rady,
rada je usnášení schopná.
Starosta obce navrhl následující program jednání:
1. Řešení podání žádosti na hřiště přírodního typu u MŠ Velatice
2. Schválení uzavření smlouvy o dílo s administrátorem dotace
3. Schválení smlouvy o výpůjčce kontejnerů s EKO KOM
4. Řešení objemu a četnosti svozu tříděného odpadu
5. Schválení výměny vodoměrů
6. Schválení zrušení účtu u Komerční banky
7. Řešení tržního řádu
8. Řešení bourání budovy vepřína
9. Diskuze
10. Závěr

Usnesení č. 1/1/2014 – schválení programu jednání:
1. Řešení podání žádosti na hřiště přírodního typu u MŠ Velatice
2. Schválení uzavření smlouvy o dílo s administrátorem dotace
3. Schválení smlouvy o výpůjčce kontejnerů s EKO KOM
4. Řešení objemu a četnosti svozu tříděného odpadu
5. Schválení výměny vodoměrů
6. Schválení zrušení účtu u Komerční banky
7. Řešení tržního řádu
8. Řešení bourání budovy vepřína
9. Diskuze
10. Závěr
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

1. Řešení podání žádosti na hřiště přírodního typu u MŠ Velatice
Starosta obce informoval radu o tom, že byla včas podána žádost na projekt
s názvem „Zahrada pana čápa“ na realizaci hřiště přírodního typu u MŠ Velatice.
Celkové náklady na projekt dle žádosti činí 1.316.418,- Kč. Z toho je rozpočet na
realizaci 1.146.896,- Kč a zbývající částka 169.522,- Kč je částka na projekční práce,
zpracování žádosti o dotaci, monitoring a administraci dotace, administraci
zadávacího řízení.
Starosta informoval, že je předpokladem, že v rámci výběrového řízení zhotovitele
hřiště by cena za realizaci měla být vysoutěžena o cca 20% nižší než je uvedena
v žádosti.

Pokud bude přidělena dotace, bude poskytnuta ve výši 90% skutečně vynaložených
uznatelných nákladů, s tím, že v předloženém projektu by měly být všechny náklady
uznatelné.
Usnesení č. 2/1/2014 – Rada obce bere na vědomí podání žádosti na projekt
s názvem „Zahrada pana čápa“ na realizaci hřiště přírodního typu u MŠ Velatice
s celkovou výší nákladů 1.316.418,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

2. Schválení uzavření smlouvy o dílo s administrátorem dotace
Starosta obce předložil radě ke schválení smlouvu o dílo s administrátorem dotace na
projekt s názvem „Zahrada pana čápa“ na realizaci hřiště přírodního typu u MŠ
Velatice, který zajišťuje zpracování žádosti o dotaci, administraci a monitoring dotace
a administraci výběrového řízení na zhotovitele.
Usnesení č. 3/1/2014 – Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Marií
Paděrovou, IČ: 880 54 446 na administraci projektové žádosti za celkovou částku
87.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

3. Schválení smlouvy o výpůjčce kontejnerů s EKO KOM
Starosta obce předložil radě ke schválení smlouvu o výpůjčce kontejnerů od
společnosti EKO KOM. Předmětem výpůjčky je 6 kontejnerů na plast, 2 kontejnery na
papír a 2 kontejnery na sklo.
Na základě této smlouvy bude obec zdarma užívat 10 uvedených kontejnerů na
neomezenou dobu.
Usnesení č. 4/1/2014 – Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce kontejnerů
s EKO KOM.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

4. Řešení objemu a četnosti svozu tříděného odpadu
Starosta obce předložil radě k řešení návrh objemu a četnosti svozu kontejnerů na
tříděný odpad.
Obec bude mít k dispozici od EKO KOM 6 kontejnerů na plast, 2 kontejnery na papír a
2 kontejnery na sklo.
Obec má ve vlastnictví 4 kontejnery na plast.
Starosta po předchozí dohodě se svozovou firmou SITA navrhl, aby 2 kontejnery byly
vyměněny za kontejnery na papír a 1 kontejner za kontejner na sklo.
Rozložení kontejnerů by tedy bylo následující:
U sběrného dvora – 3 kontejnery na plast, 2 kontejnery na papír 1 kontejner na sklo
Ulice za školou a nová zástavba – 2 kontejnery na plast, 1 kontejner na papír 1
kontejner na sklo

Sklo by se již u sběrného dvora nesbíralo odděleně, protože to nebylo občany
dodržováno, sklo bylo v kontejnerech mícháno a výši odměny od EKO Kom to nijak
výrazně neponíží.
Svoz bude probíhat tak jako dosud: plast – 1x14 dní, papír 1x14 dní, sklo 1x60 dní
(případně dle potřeby na zavolání).
Usnesení č. 5/1/2014 – Rada obce schvaluje objem svozu tříděného odpadu pro rok
2014: 8 kontejnerů na plast se svozem 1x14 dní, 4 kontejnery na papír se svozem 1x14
dní a 3 kontejnery na sklo se svozem 1x60 dní.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

5. Schválení výměny vodoměrů
Starosta obce předložil radě ke schválení návrh, aby každý rok bylo vyměněno – resp
nově ocejchováno 50 kusů vodoměrů. Obec Velatice musí udržovat vodoměry
s platným ocejchování ne starším 5 let, aby spol. VAS uznávala odečty vodoměrů pro
potřeby výpočtu stočného.
Vzhledem k tomu, že je nyní v obci cca 250 domů, je potřeba každý rok vyměnit cca
50 vodoměrů.
Náklady na výměnu jednoho vodoměru jsou 1200 -1300 Kč.
Usnesení č. 6/1/2014 – Rada obce schvaluje každoroční výměnu 50 kusů vodoměrů.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

6. Schválení zrušení účtu u Komerční banky
Starosta obce předložil radě ke schválení zrušení bankovního účtu vedeného u
Komerční banky, protože tento účet není již užíván a jsou obci účtovány pouze
poplatky za vedení účtu.
Usnesení č. 7/1/2014 – Rada obce schvaluje zrušení bankovního účtu vedeného u
Komerční banky.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

7. Řešení tržního řádu
Starosta obce předložil radě ke schválení návrh na pořízení tržního řádu, který je
vydáván formou nařízení a je možné jím zcela zakázat podomní prodej v obci. Většina
okolních obcí k tomuto kroku již přistoupila, protože případy s podvodnými prodeji po
domech se stále zvyšují a jsou rizikem převážně pro starší obyvatele.
Tržní řád pro nabízení zboží nebo služeb vymezí místa, na kterých je toto možné
provádět. Ve Velaticích přichází v úvahu prostor před nástěnkami u KD.
Občané pak budou informováni o tom, že podomní prodej je zcela zakázán a nikdo
není oprávněn jim přímo v domě nabízet své zboží či služby.
Usnesení č. 8/1/2014 – Rada obce schvaluje přípravu konkrétního znění tržního řádu.

Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

8. Řešení bourání budovy vepřína
Starosta obce předložil radě k řešení závazek z rámcové smlouvy o spolupráci o
zbourání budovy vepřína v JZD. Je třeba co nejdříve na této věci pracovat a zajistit
povolení odstranění budovy.
Starosta tedy navrhuje, aby byly zajištěny nabídky projektantů na zpracování a
zajištění povolení a s vybraným projektantem bude následně konzultována varianta
případného současného zajištění povolení k odstranění i budovy kravína.
Usnesení č. 9/1/2014 – Rada obce schvaluje zajištění nabídek na vypracování
projektové dokumentace a zajištění povolení k odstranění budovy vepřína.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

9. Diskuze
Z. Severa navrhl, aby na nádvoří KD byla udělána sonda, aby bylo zjištěno, jak
hluboko je štěrk a podle toho navrhnout řešení dokončení rekonstrukce a vybrat
zhotovitele.
Starosta vykopání sondy zajistí.
Z. Severa navrhl, aby byla SUS JmK opakovaně urgována s obnovením rigolů kolem
silnice směrem na Maxlovku.
Starosta uvedl, že odpovědný pracovník SUS mu slíbil, že ve spolupráci s Agropod tyto
rigoly upraví, ale evidentně dosud nic provedeno nebylo. Bude tedy urgovat a
v případě nečinnost zašle oficiální žádost na vedení SUS JmK.
10. Závěr
Jednání rady ukončil starosta obce ve 20:40 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 1. 2014
Starosta

Místostarosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

___________________
Mgr. Petr Pelikán

