Zápis z jednání Rady obce Velatice
den jednání: 6. srpna 2014

Přítomni:

č. 15/2014

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

Omluveni:
Jednání rady zahájil starosta obce v 19:30 hodin. Jsou přítomni všichni členové rady,
rada je usnášení schopná.
Starosta obce navrhl následující program jednání:
1. Řešení návrhu na zrušení územního plánu
2. Aktuální informace o novém zdroji pitné vody
3. Informace o demolici budov v JZD
4. Diskuze
5. Závěr
Usnesení č. 1/15/2014 – schválení programu jednání:
1. Řešení návrhu na zrušení územního plánu
2. Aktuální informace o novém zdroji pitné vody
3. Informace o demolici budov v JZD
4. Diskuze
5. Závěr
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

1. Řešení návrhu na zrušení územního plánu
Starosta obce informoval radu obce o tom, že Sdružení Propast podalo návrh na
zrušení části územního plánu týkající se lokality Z 13. Argumentace je pořád stejná jako
ta, která již byla vyvrácena Krajským úřadem JmK. Sdružení Propast svoje oprávnění
podat tento návrh u Krajského soudu v Brně, který jejich předchozí návrh odmítl s tím,
že Sdružení Propast není tento návrh oprávněno podat, opírá o nový nález Ústavního
soudu. Krajský soud v Brně tedy oprávněnost Sdružení Propast podat tento návrh musí
věcně zkoumat. Obec má připraveny argumenty jak proti oprávněnosti podat tento
návrh, tak proti věcným připomínkám k územnímu plánu.
Starosta předložil ke schválení uzavření příkazní smlouvy s advokátem pro zastupování
v dané věci, se kterým bude starosta na podání obce pracovat.
Usnesení č. 2/15/2014 – Rada obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Mgr. Markem
Šimkou pro zastupování obce Velatice ve sporu týkajícím se návrhu na zrušení
územního plánu obce Velatice sp. zn. 63 A 4/2014.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2. Aktuální informace o novém zdroji pitné vody
Starosta obce informoval radu o tom, že byly dokončeny práce na průzkumném vrtu.
Nyní musí zhotovitel pouze zpracovat zprávu se všemi výsledky.
Podstatné výsledky jsou, že jsou voda je pitná – obsahuje cca 20 mg/ml dusičnanů a
je poměrně tvrdá, což je i stávající voda.
Problematická je vydatnost zdroje. Zdroj je podle čerpacích zkoušek schopen vydat
cca 30 m3 vody za den. Obec má spotřebu 70 – 90 m3 za den. Budou tedy vedena
jednání se zpracovatelem původního projektu o možnostech, jestli je možné zdroj
technicky upravit tak, aby vydatnost zdroje větší.
3. Informace o demolici budov v JZD
Starosta obce informoval radu o tom, že v pondělí 11. 8. 2014 budou zahájeny
demoliční práce na budovách v areálu bývalého JZD.
Se zhotovitelem jsou aktuálně projednávány podmínky, za kterých bude ochoten
zavézt a zhutnit přilehlé pozemky v údolí určené k zástavbě.
4. Diskuze
Nebyl vznesen žádný příspěvek.
5. Závěr
Jednání rady ukončil starosta obce ve 20:10 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 8. 2014
Starosta

Místostarosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

___________________
Mgr. Petr Pelikán

