Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 19. prosince 2012

č. 4/2012

Zápis

1.

Zahájení

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 4/2012 v 19:05 hod.
Dále konstatoval, že:
- informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu se zákonem zveřejněna na úřední
desce obecního úřadu.
- je přítomno 13 členů, zastupitelstvo je tak usnášeníschopné, nepřítomni jsou V. Pejřil, M.
Lengálová

Starosta obce navrhl jako zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele M. Neveselého a J.
Grolicha st.
Usnesení č. 1.1 - 4/2012
Zastupitelstvo volí za zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele M. Neveselého a J. Grolicha st.
Hlasování:
- pro
10
(J. Grolich ml., P. Pelikán, Z. Severa, J. Šenkyřík, L. Sedlák, L.
Putna, M. Černý, V. Katolický, M. Cooiman, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
3
(P. Drozd, J. Grolich st., M. Neveselý)

2.

Schválení programu

Starosta obce přednesl body programu dle zveřejněné pozvánky na zasedání zastupitelstva:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení rozpočtových opatření
4. Schválení vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
5. Schválení zvýšení příspěvku pro Mikroregion Roketnice
6. Schválení rozpočtu obce Velatice na rok 2013 a rozpočtových výhledů na rok
2014 a 2015
7. Schválení svěření majetku do správy příspěvkové organizace MŠ Velatice
8. Schválení změny stanov Svazku Šlapanicko
9. Schválení nových stanov Mikroregionu Roketnice
10. Schválení ručitelské smlouvy za úvěr Svazku Šlapanicko
11. Schválení vložení území obce do integrované strategie MAS Za humnama
12. Diskuze
13. Závěr
1

Usnesení č. 2.1. – 4/2012
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení rozpočtových opatření
4. Schválení vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
5. Schválení zvýšení příspěvku pro Mikroregion Roketnice
6. Schválení rozpočtu obce Velatice na rok 2013 a rozpočtových výhledů na rok
2014 a 2015
7. Schválení svěření majetku do správy příspěvkové organizace MŠ Velatice
8. Schválení změny stanov Svazku Šlapanicko
9. Schválení nových stanov Mikroregionu Roketnice
10. Schválení ručitelské smlouvy za úvěr Svazku Šlapanicko
11. Schválení vložení území obce do integrované strategie MAS Za humnama
12. Diskuze
13. Závěr
Hlasování:
- pro
13
(J. Grolich ml., J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý, P. Pelikán, Z.
Severa, J. Šenkyřík, L. Sedlák, L. Putna, M. Černý, V. Katolický, M. Cooiman, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0

3.

Schválení rozpočtových opatření

Starosta obce předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2012 ve výši 80.000,- Kč, kterým
se zapracovávají na straně výdajů:
- zvýšení nákladů na provoz VO
- náklady na pořízení územní studie pro lokalitu P2
- přesun nákladů na likvidaci bioodpadu s komunálního odpadu do tříděného odpadu
- zvýšené náklady na opravu hřiště a stěny
- odečtení příspěvku pro TJ Sokol, který nebude čerpán.
Na straně příjmů jsou pak zvýšené výdaje vyrovnány zvýšenými příjmy z DPH.
Starosta obce předložil dále ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2012 ve výši 86.500,- Kč,
kterým se zapracovávají na straně výdajů:
- náklady na pořízení projektu nového vrtu a vyřízení žádosti o dotaci
- zvýšené náklady na odpad – suť a bioodpad
- čerpání dotace na volbu prezidenta
- čerpání dotace na školení JSDH
Na straně příjmů je pak zapracováno:
- přesunutí dotace na územní plán na požadovanou položku
- dotace na volbu prezidenta
- dotace na školení JSDH
- zvýšené výdaje vyrovnány zvýšenými příjmy z DPH.
M. Cooiman: Průzkum už byl proveden?
Starosta: Ano, byl proveden.
M. Cooiman: Žádost zpracovávala externí firma?
Starosta: Ano.
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Usnesení č. 3.1. – 4/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 ve výši 80.000,- Kč v předloženém
znění a rozpočtové opatření č. 6/2012 ve výši 86.500,- Kč v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro
13
(J. Grolich ml., J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý, P. Pelikán, Z.
Severa, J. Šenkyřík, L. Sedlák, L. Putna, M. Černý, V. Katolický, M. Cooiman, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválené rozpočtové opatření č. 5/2012 je přílohou č. 3 a schválené
opatření č. 6/2012 je přílohou č. 4 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.

4.

rozpočtové

Schválení vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starosta obce předložil ke schválení návrh nové vyhlášky týkající se poplatku za svoz a
likvidaci komunálního odpadu. Aktualizace vyhlášky musí být přijata, protože proběhla
novela zákona, která umožňuje vybírat poplatek i od osob, které nemají trvalý pobyt v obci a
od cizinců. Tyto změny musí být do vyhlášky aplikovány.
Dále je na základě novely zákona možné zvýšit poplatek – současná max. výše poplatku byla
zákonem z původních 500,- Kč zvýšena na 1.000,- Kč, protože tyto poplatky dlouhodobě
nepokrývají skutečné náklady.
Návrh rady obce je zvýšení poplatku ze stávajících 500,- na 600,- Kč/občan/rok – i při této
částce bude obec dotovat každého občana stále ve výši 100,- Kč /rok.
M. Neveselý: Poplatky se budou vybírat i od osob, které tu nemají trvalé bydliště? Jak to
budem dělat?
Starosta: Podle novely se platí v tomto případě jako by v domě bydlel jeden člověk. Lidé bez
trvalého pobytu platí poplatky už teď.
M. Černý: Poplatek je teď 500 a zvýší se na 600?
Starosta: Ano.
M. Černý: Navrhl další zvýšení na 700.
M. Neveselý: Problém se dotkne rodin s dětmi. Rada uvažovala o případném zvýšení až
postupně, např. další rok o dalších 100,- Kč.
Starosta: Na příští rok byly dohodnuty se Sitou levnější služby, dostáváme nově také příspěvek
od EKO-KOMu za třídění odpadu, které v příštím roce ještě posílíme. Navrhl nechat poplatek
na 600,- Kč a podle situace v přísštím roce se bude dále poplatek případně upravovat.
M. Černý: Vzal zpět svůj návrh na zvýšení.
R. Ulrich: Připomínka k čl. 2. vyhlášky - není zřejmé, že by se mělo jednat o občany bydlící
v obci.
Starosta: Jedná se ustanovení převzaté z metodiky k novele zákona – upřesnění znění
zkonzultuje s pracovníky MV ČR.
R. Ulrich: Připomínka k čl. 4 vyhlášky - sazba poplatku, není jasné jak se k částce 250,- Kč
došlo.
Starosta: Je to převzato ze zákona, doplní odkaz na zákon.
R. Ulrich: Pokud má někdo dům, bydlí tam 8 lidí a nemá trvalý pobyt, platí se jen za jednoho
člověka.
Starosta: Podle nové vyhlášky ano, většina lidí nyní přispívá jako by měli trvalý pobyt v obci.
M. Cooiman: V článku o osvobození od poplatku, chyba ve formulaci (doplnění „po tuto
dobu“).
Starosta přeformuloval čl. 6 vyhlášky.
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Usnesení č. 4.1. – 4/2012
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
znění dle přílohy č. 5.*
Hlasování:
- pro
12
(J. Grolich ml., J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý, P. Pelikán, Z.
Severa, J. Šenkyřík, L. Sedlák, L. Putna,V. Katolický, M. Cooiman, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
1 (M. Černý)
* Schválená Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je přílohou č. 5 tohoto
zápisu ze zasedání zastupitelstva.

5.

Schválení zvýšení příspěvku pro Mikroregion Roketnice

Starosta obce předložil ke schválení novou výši příspěvku pro Mikroregion Roketnice.
Vzhledem ke společné úhradě provozu mapového portálu přes Mikroregion je třeba zvýšit
stávající poplatek z 10,- Kč/občan na 15,- Kč/občan.
Další zvýšení je v důsledku toho, že se bude hradit letos a asi i příští rok členský příspěvek do
sdružení MAS Za humanama ve výši 10,- Kč/občan, který se hradí prostřednictvím
Mikroregionu.
Celkový členský příspěvek pro rok 2013 je tedy navýšen na 25 Kč/občan.
M. Černý: Čeho se týkají dotační tituly přes MAS?
Starosta: Je tam velmi široký záběr, MAS vytvoří vlastní dotační tituly na základě konzultace
s občany v rámci zpracování integrované strategie. Standardně je možné z těchto financí
opravit kulturní domy, kapličky a podobně, budování silnic a inženýrských sítí asi ne.
J. Grolich st.: Prosím o vysvětlení zkratek a pojmů, které neznáme.
Starosta: MAS je místní akční skupina – občanské sdružení složené z členů z veřejnoprávní,
neziskové a podnikatelské sféry. Pro tyto MAS existuje speciální dotační program zvaný
LEADER. V předchozím lEADERU, který právě končí, naše MAS nebyla úspěšné, ale připravuje
se na další programové období 2014 -2020 a vedle toho se snaží získávat finance i z jiných
zdrojů na menší projekt.
R. Ulrich: Jaký je náš podíl na řízení?
Starosta: Já jsem členem rady MAS, což je výkonný orgán MAS.
M. Neveselý: Kde má MAS sídlo?
Starosta: Ve Viničných Šumicích.
M. Cooiman: příspěvek bude čerpán z příštího rozpočtu?
Starosta: Ano, jedná se o příspěvek na rok 2013.
M. Černý: Dává MAS zpětnou vazbu o své činnosti, odevzdává se např. výroční zpráva?
Starosta: Ano, ale MAS v tomto roce pouze bojovala o obnovu své činnosti, v dalším roce by
měla realizovat první projekty a u nich je i podmínkou propagace a informovanost veřejnosti.
Místostarosta: Za roky, co jsme členy, jsme zaplatili kolik?
Starosta: Platil se jednorázový členský poplatek 10/občana pouze při zahájení činnosti v roce
2006 nebo 2007.
M. Višinková (veřejnost): Pokud budeme dělat projekt, kdo ho bude realizovat? Kdo bude
vybírat, kdo danou dotaci dostane
Starosta: Součástí žádosti o dotaci z LEADERu je i vymezení konkrétních kritérií, podle kterých
budou projekty hodnoceny a vybírány. Konkrétní hodnocení pak zpravidla provádí externí
nezávislí pracovníci, kteří nejsou členy MAS.
M. Višinková (veřejnost): Takže je možné, že nedostaneme žádnou dotaci.
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Starosta: Ano je to možné, ale vzhledem k objemu peněz, který by měl být z LEADERu čerpán
a vzhledem k tomu, že se podporují zpravidla menší projekty, je pravděpodobnější, že
alespoň jednu dotaci ročně z MAS do obce dostaneme.
M. Černý: Má obec představu, na co by obec využila podobné peníze.
Starosta: Ano, a pro zjištění konkrétních potřeb v území MAS se bude v regionu dělat průzkum
co je kde potřeba a pole toho se nastaví dotační tituly v rámci MAS.

Usnesení č. 5.1. – 4/2012
Zastupitelstvo schvaluje členský příspěvek pro Mikroregion Roketnice ve výši 25,- Kč/občan.
Hlasování:
- pro
12
(J. Grolich ml., J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý, P. Pelikán, Z.
Severa, J. Šenkyřík, L. Sedlák, L. Putna, M. Černý, V. Katolický, M. Cooiman)
- proti
0
- zdrželi se
1 (R. Ulrich)

6.

Schválení rozpočtu obce Velatice na rok 2013 a rozpočtových výhledů na rok 2014 a
2015

Starosta obce předložil ke schválení rozpočet obce Velatice pro rok 2013 a rozpočtové
výhledy na roky 2014 a 2015.
Starosta provedl podrobný popis všech jednotlivých položek a v rámci popisu navrhl
následující úpravy rozpočtu oproti zveřejněnému návrhu:
Na straně výdajů:
- zvýšení nákladů na svoz a likvidaci odpadů – suť a bioodpad (§ 3723) na 90.000,- Kč
z důvodů skutečného zvýšení nákladů ke konci roku
- snížení výdajů na zásahovou jednotku (§ 5512) příspěvek ve výši 20.000,- Kč na prapor
nemůže být vyplacen pod uvedenou položkou, příspěvek bude schvalován až
v průběhu roku po dohodě členů SDH, zda o příspěvek mají skutečně zájem
- zvýšení vratky dotace na volby (§ 6402) o 1.000,- Kč – navýšeno o příspěvek na volbu
prezidenta
Celkové zvýšení výdajů o 6.000,- Kč bude na straně příjmů řešeno zvýšením § 3639, který
představuje příjmy z prodeje pozemků.
Starosta informoval, že byla podána žádost od ředitelky MŠ na zvýšení příspěvku na 730.000,Kč – v těchto financích je vedle běžného provozu počítáno s částkami:
- 100.000,- Kč rezerva na platy nových zaměstnanců, protože není jisté, kdy příjdou
zvýšené příspěvky z JmK;
- 250.000,- Kč na obnovu a doplnění hracích prvků na zahradě z důvodu, že již neprošly
nutnými revizemi a na dokončení nutných prací v souvislosti s přístavbou MŠ.
M. Cooiman: Probíhá kontrola hospodaření MŠ s penězi?
Starosta: MŠ je příspěvková organizace - obec jako zřizovatel rozhodne o výši příspěvku, se
kterou pak MŠ hospodaří. Jednou za rok probíhá kontrola ze strany obce a ředitelkou jsem
ale běžně diskutovány všechny větší výdaje.
M. Cooiman: Navrhuje dát nižší částku na MŠ a případně upravit v průběhu roku, až se ukáže
na co byly prostředky vynaloženy.
P. Maincl (veřejnost): Částka pro MŠ může být kdykoli v průběhu roku navýšena rozpočtovým
opatřením, pokud to bude nutné. Je tedy podle něj lepší schválit nyní nižší částku.
Starosta: V rozpočtu je také zapracována půjčka pro MAS ve výši 350.000,- Kč, protože
projekty, které se budou realizovat z dotací je nutné předfinancovat. V rámci MAS bylo
dohodnuto, že toto předfinancování by měly zastřešit obce, do kterých se peníze z dotací
dostanou. V případě projektu, do kterého je zapojena obce Velatice přes divadelní spolek
DŽO jsou zapojeny i obce Jiříkovice a Křenovice.
5

Místostarosta: Jaké jsou podmínky půjčky?
Starosta: Konkrétní podmínky půjčky se budou schvalovat v zastupitelstvu až po schválení
dotace na konkrétní projekt. Nyní se řeší rozpočet a je třeba do rozpočtu tuto částku
zapracovat, aby byl rozpočet objektivní a byly v něm zahrnuty výdaje, se kterými se v roce
2013 počítá.
M. Cooiman: Jaká bude rezerva z prodeje pozemků, pokud se prodají všechny.
Starosta: Cca 820.000,- Kč
M. Neveselý: Dodal, že díky úpravě rozpočtového určení daní se pro rok 2013 významně sníží
schodek rozpočtu.
Starosta: Uvedl, že pokud se pro rok 2013 započítají pouze standardní výdaje na běžný provoz
obce, dostane se obce poprvé do kladného schodku. Ale musí se vždy počítat i
s nestandardními výdaji a menšími investicemi.

Usnesení č. 6.1. – 4/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2013 a rozpočtové výhledy na rok 2014 a 2015
v předloženém znění s následujícími úpravami:
Výdaje:
- § 3723 zvýšen na 90.000,- Kč
- § 5512 snížen na 80.000,- Kč
- § 6402) zvýšen na 7.000,- Kč
Příjmy:
- § 3639 zvýšen na 6.393.200,- Kč.*
Hlasování:
- pro
13
(J. Grolich ml., J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý, P. Pelikán, Z.
Severa, J. Šenkyřík, L. Sedlák, L. Putna, M. Černý, V. Katolický, M. Cooiman, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválený rozpočet obce na rok 2013 a rozpočtové výhledy na rok 2014 a 2015 jsou
přílohou č. 6 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.

7.

Schválení svěření majetku do správy příspěvkové organizace MŠ Velatice

Starosta obce předložil ke schválení dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ
Velatice ze dne 26.10.2009, kterým se upravuje:
- vypouští se konkrétní jméno statutárního orgánu – ředitele/ředitelky
- předává se zhodnocení nemovitého majetku ve správě MŠ o přístavbu MŠ Velatice
v hodnotě 3.486.607.38 Kč.

Usnesení č. 7.1. – 4/2012
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská
škola Velatice v předloženém znění. *
Hlasování:
- pro
13
(J. Grolich ml., J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý, P. Pelikán, Z.
Severa, J. Šenkyřík, L. Sedlák, L. Putna, M. Černý, V. Katolický, M. Cooiman, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválený dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Velatice
je přílohou č. 7 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.
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8.

Schválení změny stanov Svazku Šlapanicko

Starosta obce předložil ke schválení změnu stanov Svazku Šlapanicko, jejímž předmětem je
závazek, že obce nevystoupí ze Svazku do úplného splacení nově uzavřeného úvěru.
Starosta informoval, že obdobný závazek je ve stanovách již nyní, pouze odkazuje na jinou
formu úvěru, což je potřeba aktualizovat.

Usnesení č. 8.1. – 4/2012
Zastupitelstvo Obce Velatice schvaluje změnu stanov Svazku obcí pro vodovody a
kanalizace – Šlapanicko, IČ: 49458833, jejímž předmětem je doplnění stanov Svazku
o závazek obcí Mokrá-Horákov, Velatice, Tvarožná, Sivice, Kovalovice a Viničné Šumice a
městysu Pozořice nevystoupit ze Svazku po dobu existence závazků vyplývajících ze Smlouvy
o úvěru, která bude uzavřena s Komerční bankou, a. s., IČ: 45317054 na investiční akci
„Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“, a to do doby úplného splacení jistiny.
Hlasování:
- pro
13
(J. Grolich ml., J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý, P. Pelikán, Z.
Severa, J. Šenkyřík, L. Sedlák, L. Putna, M. Černý, V. Katolický, M. Cooiman, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0

9.

Schválení nových stanov Mikroregionu Roketnice

Starosta obce předložil ke schválení aktualizaci stanov Mikroreginu Roketnice, jejímž
předmětem bylo změna názvu z Rokytnice na Roketnice a úprava orgánů sdružení, tak, aby
ve stanovách byly uvedeny jen orgány, které fakticky vykazují činnost.

Usnesení č. 9.1. – 4/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy svazku obcí Mikroregion Roketnice ze dne 9.11.2012.
Hlasování:
- pro
13
(J. Grolich ml., J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý, P. Pelikán, Z.
Severa, J. Šenkyřík, L. Sedlák, L. Putna, M. Černý, V. Katolický, M. Cooiman, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0

10. Schválení ručitelské smlouvy za úvěr Svazku Šlapanicko
Starosta obce předložil ke schválení ručitelskou smlouvu k závazku Svazku Šlapanicko na
úhradu na úvěr na vybudování splaškové kanalizace.
Starosta informoval, že obdobná ručitelská smlouva existuje už nyní, pouze se ručitelský
závazek váže k jiné úvěrově smlouvě, které bude na konci roku končit.
P. Maincl (veřejnost): Není vůbec jasné jak to je, proč tedy schvalujeme ručitelskou smlouvu.
Starosta: Jedná se o ručitelskou smlouvu k nové úvěrové smlouvě, kterou má uzavřít Svazek
s KB. Svazek musí splnit všechny podmínky dané aktuální smlouvou k tomu, aby mohl vyzvat
KB k podpisu nové úvěrové smlouvy. Úvěr už se nebude dále čerpat ale pouze splácet, proto
se uzavírá nová smlouva a ručitelské smlouvy obcí musí být vázány na tuto novou smlouvu.
Pokud KB odmítne novou smlouvu podepsat, protože v původním výběrovém řízení nabídla
extrémně výhodné podmínky, kterým se nyní brání, nebude ani uzavřena ručitelská smlouva.
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Musí být ale schváleno její uzavření, aby Svazek KB mohl vyzvat k podpisu úvěrové smlouvy a
splnil tak všechny dané podmínky.

Usnesení č. 10.1. – 4/2012
Zastupitelstvo Obce Velatice schvaluje poskytnutí ručení za pohledávky do výši 6% z úvěru,
který poskytne Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ:
45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1360 dlužníkovi – Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko, se sídlem Šlapanice,
Masarykovo náměstí 100/7, IČ: 49458833, zapsaný jako dobrovolný svazek obcí v registru
zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje, ve
výši EUR 5 968 808,53 na účel: investiční akce „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“, přičemž
řádná konečná splatnost jistiny tohoto úvěru je 30.06.2025.
Hlasování:
- pro
13
(J. Grolich ml., J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý, P. Pelikán, Z.
Severa, J. Šenkyřík, L. Sedlák, L. Putna, M. Černý, V. Katolický, M. Cooiman, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0

11. Schválení vložení území obce do integrované strategie MAS Za humnama
Starosta obce předložil ke schválení návrh, aby obec Velatice vložila svoje území do
integrované strategie MAS Za humnama, jejíž je členem. Pro zpracování žádosti na dotace
v období 2014 – 2020 je nutné vypracovat integrovanou strategii a dle dotačních podmínek
musí každá obec souhlasit se zařazením jejího území do této strategie.

Usnesení č. 11.1. – 4/2012
Zastupitelstvo Obce Velatice souhlasí se zařazením správního území obce Velatice do území
působnosti Integrované strategie území regionu MAS Za humnama na období 2014–2020
realizované místní akční skupinou OS MAS Za humnama.
Hlasování:
- pro
12
(J. Grolich ml., J. Grolich st., P. Drozd, M. Neveselý, P. Pelikán, Z.
Severa, J. Šenkyřík, L. Sedlák, L. Putna, M. Černý, V. Katolický, M. Cooiman)
- proti
0
- zdrželi se
1 (R. Ulrich)

12. Diskuse
Situace v hostinci
Starosta informoval o tom, že nájemce hostince stále nesplatil veškeré pohledávky. Po výzvě
část závazku uhradil a na základě společného jednání s radou obce bylo dohodnuto, že
veškeré závazky budou uhrazeny do 15.2.2013.
Bude se také řešit úhrada za plyn v hostinci, protože vyúčtování, které připadá na hostinec
bylo extrémně vysoké.
Dále starosta upozornil na skutečnost, že v hostinci byl zničen hosty majetek obce, pravidelně
se kolem hostince dějí výtržnosti a bylo dohodnuto s pronajímatelem, že v těchto situacích
bude povolávána Policie ČR. Stejně tak by měla být povolána Policie ČR a době „zavíračky“
při větších akcích jako jsou plesy apod., kdy je problematické některé hosty usměrnit. Bohužel
je tato situace ve Velaticích velmi neobvyklá a není už jiného východiska.
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L. Putna: Majetek je ve vlastnictví obce, ale nájemce musí ručit za svěřený majetek, měl by se
o něho starat.
Starosta: Ano, ale přesto je to náš majetek, o který se musíme starat.
V. Katolický: Při kontrole hasicích přístrojů byl v kuchyni, kde byl velký nepořádek.
L. Putna: Je pravda, že v hospodě je stále nepořádek.
Starosta: Stav hospody zkontroluje v rámci své činnosti inventarizační komise.
L. Putna: Jak to dopadlo s Dostálem?
Starosta: Jednorázově zaplatil polovinu dluhu asi před půl rokem, teď splácí cca 1.000,- Kč
měsíčně.

Zábradlí u mostu ke KD
M. Cooiman: Navrhuje pořízení zábradlí na mostě u vchodu na plac. Je tam podél zdi velmi
úzká ulička a strmý sráz do potoka.
M. Neveselý: V radě jsme poptali nabídku, zatím nebyla schválena realizace.
Starosta: Bereme to jako podnět do rady.

Parkování v Zaosadí
R. Žitný (veřejnost): Bude se realizovat záchytné parkoviště pro auta ze Zaosadí?
Starosta: Po vyhodnocení situace, jsme usoudili, že přebytek z aut ze zasadí není tak vysoký,
aby se muselo parkoviště budovat.
M. Neveselý: Na základě příspěvků na diskuzi osobně kontroloval stav parkování v Zaosadí
večer a ani jedno auto neparkovalo mimo vymezené prostory a podle jeho názoru je toto
opatření funkční a docílilo se vyšší bezpečnosti a lepší průjezdnosti v Zaosadí.

Shrnování sněhu
R. Žitný (veřejnost): Když se rozpouštěl sníh, mohli ho pracovníci shrnout, aby nebyla na
silnicích dva dny břečka.
Starosta: Zimní údržba silnic je složitá, protože v jedné části obce je sníh rozpuštěn, ve druhé je
ještě zmrzlý a shrnutí by jej jen uhladilo a u více uklouzalo, proto se raději sníh nechal rozpustit.
Myslím, že vzhledem k náročnosti vytrvalého sněhu po několik dní byla situace řešena
poměrně uspokojivě.

13. Závěr

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:30 hod.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1
Prezenční listina (volná příloha)
Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích (volná příloha)
Příloha č. 3
Rozpočtové opatření č. 5/2012 (volná příloha)
Příloha č. 4
Rozpočtové opatření č. 6/2012 (volná příloha)
Příloha č. 5
Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(volná příloha)
Příloha č. 6
Rozpočet obce na rok 2013 a rozpočtové výhledy na rok 2014 a 2015 (volná
příloha)
Příloha č. 7
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola
Velatice (volná příloha)
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Zápis byl vyhotoven dne: 20. 12. 2012
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich
Ověřovatel

Ověřovatel

___________________
M. Neveselý

___________________
J. Grolich st.
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