Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 27. května 2015

č. 3/2015

Zápis
1.

Zahájení

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 3/2015 v 19:38 hod.
Starosta následně konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu
se zákonem zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.
Starosta konstatoval, že je přítomno 9 členů, zastupitelstvo je tak usnášení schopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele P. Drozda a Z. Severu.
Usnesení č. 1.1 - 3/2015
Zastupitelstvo volí za zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele P. Drozda a Z. Severu.
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Neveselý, T. Šenkyřík, J. Grolich st.,
M. Jašek, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
2
(Z. Severa, P. Drozd)
2.

Schválení programu

Starosta obce navrhl, aby se nad rámec zveřejněného programu zařadily před diskuzi tři nové
body zasedání:
Schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene s E.on
Řešení žádosti TJ Sokol o spolufinancování rekonstrukce hřiště
Řešení založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Usnesení č. 2.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2014
4. Schválení účetní závěrky 2014
5. Schválení uzavření smlouvy na poskytnutí dotace s JmK– Oprava pláště kapličky
6. Schválení uzavření smlouvy na poskytnutí dotace s JmK – První kroky k rodinnému
centru Velatice
7. Řešení žádosti TJ Sokol o spolufinancování rekonstrukce hřiště
8. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015
9. Schválení zadání změny územního plánu
(schválení textu pro zpracování změny ÚP)
10. Řešení vyhlášek – hluk, pálení trávy
11. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE
12. Schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene s E.on
13. Řešení založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
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14. Diskuze
15. Závěr
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
3.

Schválení závěrečného účtu za rok 2014

Starosta předložil ke schválení závěrečný účet obce za rok 2014. Podklady k závěrečnému
účtu byly zveřejněny na úřední desce a byly zaslány zastupitelům předem.
Celkové příjmy za rok 2014 byly ve výši 12.654.998,- Kč a výdaje 10.458.649,- Kč, rozdíl je tedy
kladný ve výši 2.196.349,- Kč. V roce 2014 byly získány dotace na průzkumný vrt a zahradu
pana čápa v celkové výši 1.256.000,- Kč.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky, proto je možné
schválit závěrečný účet bez výhrad.
Usnesení č. 3.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Velatice za rok 2014 bez výhrad.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválený závěrečný účet za rok 2014 je přílohou č. 3 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
4.

Schválení účetní závěrky 2014

Starosta předložil ke schválení účetní závěrku obce za rok 2014. Podklady k účetní závěrce
byly zaslány zastupitelům předem.
Usnesení č. 4.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Velatice za rok 2014.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená účetní závěrka za rok 2014 je přílohou č. 4 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
5.

Schválení uzavření smlouvy na poskytnutí dotace s JmK– Oprava pláště kapličky

Starosta obce předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace od Jihomoravského kraje
na Opravu pláště kapličky ve výši 44.000,- Kč.
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Usnesení č. 5.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem na
Opravu pláště kapličky ve výši 44.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
6.

Schválení uzavření smlouvy na poskytnutí dotace s JmK – První kroky k rodinnému centru
Velatice

Starosta obce předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace od Jihomoravského kraje
na První kroky k rodinnému centru Velatice ve výši 20.000,- Kč.
M. Neveselý se dotázal, jestli se našel někdo ochotný a schopný centrum provozovat
Starosta uvedl, že po společném setkání se ozvaly maminky, které jsou ochotny toto centrum
založit a provozovat. Konkrétní aktivity by byly až v nových prostorách. Rodinné centrum ale
nemusí být zaměřeno jen na maminky s dětmi, počítá se i se aktivitami klubu důchodců.
Usnesení č. 6.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem na
První kroky k rodinnému centru Velatice ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
7.

Řešení žádosti TJ Sokol o spolufinancování rekonstrukce hřiště

Starosta předložil žádost TJ Sokol Velatice na poskytnutí jednorázové účelové dotace na
dokončení rekonstrukce hřiště ve výši 80 000,- Kč.
P. Maincl vysvětlil, že celkové náklady na terénní úpravy, položený těžkých koberců umělé
trávy za pomoci jeřábu a pořízení osvětlení hřiště budou ještě cca 150.000,- Kč s tím, že
42.000,- bylo přislíbeno jako dotace z JmK. Počítá se s tím, že i když je hřiště na pozemku TJ
Sokol, bude veřejně přístupné a bude ho moci využívat široká veřejnost.
Starosta podotkl, že rekonstrukce hřiště byla dlouhodobě plánována a obec počítala se
spolufinancováním ze strany obce. Tato varianta řešení představuje zlomek ceny při
pořizování komplet nového hřiště, a proto by tato akce měla být ze strany obce podpořena.
J. Grolich st. se dotázal, jak bude řešen současný podklad a jeho úprava, případně
odstranění?
P. Maincl uvedl, že pod kobercem bude podloží odstraněno, bude položen štěrk, celá
plocha bude srovnána, protože jsou na ní výškové rozdíly až 12 cm. Okolí hřiště se upravovat
zatím nebude, do budoucna se počítá s vysetím trávy.
Starosta uvedl, že kalkulace je zatím předběžná a jestli je jisté, že se podaří celou akci uhradit
s příspěvkem obce ve výši 80.000,- Kč, aby se po realizaci nemuselo schvalovat navýšení.
P. Maincl konstatoval, že tato výše příspěvky by měla být dostatečná.
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Usnesení č. 7.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí jednorázové účelové dotace TJ Sokol na dokončení
rekonstrukce hřiště ve výši 80 000,- Kč.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
8.

Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015

Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 v celkové výši příjmů a výdajů
330.000,- Kč, které do rozpočtu zapracovává dotace JmK a náklady na podpořené projekty
(hlavně kaplička a projekt rodinného centra) a úřadu práce (na technického pracovníka),
rozdělení prostředků na občanské projekty, které v rozpočtu byly, ale je potřeba je přeřadit
na příslušné paragrafy a také příspěvek 80.000,- Kč TJ Sokol na dokončení rekonstrukce hřiště.
Starosta dodal, že technický pracovník má smlouvu na dobu určitou do konce října, později
je možné, že mu bude prodloužena, pokud bude poskytnuta další dotace.
Usnesení č. 8.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 3/2015 v celkové výši příjmů a
výdajů 330.000,- Kč.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválené rozpočtové opatření č. 3/2015 je přílohou č. 5 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
9.

Schválení zadání změny územního plánu (schválení textu pro zpracování změny ÚP)

Starosta předložil ke schválení text zadání změny č. 1 územního plánu obce Velatice. Jedná
se pouze o změny dohodnuté v Rámcové smlouvě s p. Hlučkou, kdy se změny týkají pouze
rozšíření stavební plochy Z12, úpravy trasy biokoridoru LBK4, změny způsobu využití části
pozemků z krajinné zeleně na sídelní zeleň a úpravu plochy a ochranného pásma Velatické
slepencové stráně.
Vzhledem ke zpracování změny musí být provedeny i aktualizace celých výkresů územního
plánu, kde musí být zohledněny nově zastavěné plochy.
Na základě tohoto zadání bude zpracována změna do výkresové a textové podoby a ta
bude následně projednána s dotčenými orgány i veřejností.
Starosta dodal, že k zadání byla podána pouze jedna připomínka, které pořizovatel vyhověl
a vypustit jednu větu, která říkala, že biokoridor LBK IV nebude veden jako veřejně prospěšná
opatření s možností vyvlastnění pozemku.
P. Maincl se dotázal, jestli zadání realizované tak, jak to bylo navrhované nebo do toho
nějakým způsobem zasahoval kraj?
Starosta uvedl, že k textu zadání se vyjadřovaly všechny dotčené orgány a nikdo nic zatím
nepřipomínkoval, neměly by k tomu být žádné výhrady
J. Grolich st. se dotázal na rozlohu slepencové stráně, jak o tom kraj rozhodoval?
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Starosta uvedl, že kraj nám záměr rozšíření plochy přírodní památky oznamoval, rada záměr
schválila, plocha se rozšiřuje směrem do obce, ale nemělo by to bránit žádnému záměru. Už
nyní se standardně v ochranném pásmu staví. I plánovaný chodník je v ochranném pásmu a
už máme kladné vyjádření ke stavebnímu povolení.
Usnesení č. 9.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje zadání Změny č. 1 územního plánu Velatice.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválené zadání Změny č. 1 územního plánu Velatice je přílohou č. 4 tohoto zápisu ze
zasedání zastupitelstva.
10. Řešení vyhlášek – hluk, pálení trávy
Starosta předložil výsledky dotazníkového šetření ohledně omezení pálení trávy a klestí a
používání hlučných strojů.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že omezení pálení trávy je žádáno u:
- 64% občanů v neděli odpoledne
- 60% občanů v neděli dopoledne
- 41% ve všedních dnech po 19. hod.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že omezení používání hlučných strojů je žádáno u:
- 60% občanů v neděli odpoledne
- 55% občanů v neděli dopoledne.
Starosta tedy navrhuje, aby byly připraveny vyhlášky na základě těchto výsledků, kdy by se
omezení v obou případech vztahovalo pouze na neděli, s tím, že sekání trávy by bylo
povoleno v neděli dopoledne mezi 10 – 12. hod.
P. Drozd poznamenal, že odpovědí moc nedošlo, vyjádřila se vlastně třetina domácností,
osobně by byl proti omezení hluku, to je spíš na sousedské domluvě.
Starosta uvedl, že třetina je podle něj dostatečný reprezentativní vzorek, nemůžeme
očekávat, že bychom dostali dotazníky ze všech domácností, už v dotaznících pro
rozvojovou strategii byla poptávka po nějakém omezení.
P. Drozd se dotázal, jak se bude řešit případné porušování vyhlášky?
R. Ulrich podotkl, že je to spíše psychologická opora pro ty, kteří se ostýchají sousedům, kteří je
obtěžují hlukem nebo pálením, něco vytknout.
Starosta uvedl, že vymahatelnost je náročná, ale zkušenosti z okolních obcí je, že když je
dáno jasné pravidlo vyhláškou, tak se podle toho velká část lidí podle zařídí.
J. Strejček (veřejnost) navrhl, jestli by nestálo za to v první fázi vytvořit něco jako „apel“ na
ohleduplnost a dodržování určitých pravidel pro sousedské soužití.
Starosta odpověděl, že podobný obecný apel se pravidelně dělá v oblasti spalování na
začátku topné sezony a příliš nefunguje.
R. Ulrich dodal, že nemůžeme počítat s tím, že to bude mít 100% úspěšnost, ale nějaký efekt
by to mít mohlo a v tom případě to má smysl.
M. Neveselý se dotázal, co je to „pálení trávy“?
T. Šenkyřík upozornil, že se pálení vztahuje v podstatě na bioodpad, máme kontejnery na
bioodpad, proto by se měl vyvážet do kontejnerů a neměl by se pálit na zahradě.
Starosta uvedl, že stávající návrh je takový, že se pouze schválí záměr vypracovat konkrétní
text vyhlášek, který se bude připomínkovat bude zkonzultován s ministerstvem vnitra a až
následně budou vyhlášky předloženy zastupitelstvu ke schválení.
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Usnesení č. 10.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje přípravu obecních vyhlášek na omezení pálení trávy a klestí a
omezení používání hlučných strojů.
Hlasování:
- pro
T. Šenkyřík)
- proti
- zdrželi se

7

(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, Z. Severa, P. Drozd,

1
1

(M. Neveselý)
(J. Grolich st.)

11. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE
Starosta obce předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE
GasNet pro vedení NTL plynovodu a přípojky na pozemku 595/49 k.ú. Velatice za částku
1.500,- Kč. Jedná se o smlouvu navazující na již uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí.
Usnesení č. 11.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE
GasNet pro vedení NTL plynovodu a přípojky na pozemku 595/49 k.ú. Velatice za částku
1.500,- Kč.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
12. Schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene s E.on
Starosta obce předložil ke schválení smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.on
pro vedení smyčky NN na pozemku 2030/2 k.ú. Velatice za částku 500,- Kč (RD Svoboda) a
dále smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností E.on pro vedení
smyčky NN na pozemku 595/54 k.ú. Velatice za částku 2.000,- Kč (RD Našinec) a pro vedení
smyčky NN na pozemku 256/6 k.ú. Velatice za částku 1.000,- Kč (RD Zavíralová).
Usnesení č. 12.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.on pro
vedení NN na pozemku 2030/2 k.ú. Velatice za částku 500,- Kč.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
Usnesení č. 12.2. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se
společností E.on pro vedení NN na pozemku 595/54 k.ú. Velatice za částku 2.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
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Usnesení č. 12.3. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se
společností E.on pro vedení NN na pozemku 256/6 k.ú. Velatice za částku 1.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
13. Řešení založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
Starosta obce předložil ke schválení návrh na založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Na základě projektu meziobecní spolupráce panuje mezi starosty shoda na tom, že by měl
vzniknout nový svazek obcí patřících pod ORP Šlapanice – bude řešit v nejbližší době zejména
projekty na cyklostezky, kde je možné zajistit speciální dotace na tento svazek z financí pro
metropolitní oblast Brno, dále bude řešit problémy v sociální péči, které jsou nově přeneseny
na obce a je potřeba je řešit společně a také případně obecní polici.
V rámci projektu meziobecní spolupráce budou min. do podzimu zajištěni manažeři, na které
nemusí obce přispívat. Dále se uvidí podle zajištěných projektů a možnosti financovat
manažery z těchto projektů.
Vstupní poplatky nebudou žádné, provozní poplatky se nepředpokládají – vše bude záležet
na dotačních možnostech v budoucnu.
J. Grolich st. podotkl, že svazků obcí je už nějak hodně.
Starosta konstatoval, že pro svazek typu mikroregion je stále méně dotačním možností Tento
nový svazek má šanci a sílu v tom, že tvoří prstenec kolem Brna, celkem cca 40 - 50 obcí.
Bude proto velkým partnerem pro Brno, které bude mít motivaci poskytovat peníze na
projekty svazku z nového dotačního titulu na projekty v brněnské metropoli. Nebude existovat
jiný subjekt v okolí Brna s výjimkou větších měst, který bude schopen s Brnem jednat o těchto
projektech. Šance je zejména v této počáteční fázi na projekty cyklostezek a dají se vymyslet
i další projekty.
Usnesení č. 13.1. – 3/2015
Zastupitelstvo schvaluje na základě § 84, odst. (2), písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko,
Stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko a Smlouvu o zřízení Dobrovolného svazku obcí
Šlapanicko.*
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, M. Neveselý, Z. Severa, P.
Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
1
(R. Ulrich)
* Schválené stanovy jsou přílohou č. 7 tohoto zápisu a schválená smlouva o zřízení svazku je
přílohou č. 8 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.
14. Diskuse
Pozemky v areálu MŠ
Starosta informoval, že byla obnovena žádost o vypořádání pozemků v areálu MŠ se
soukromými vlastníky. Na základě předchozí konzultace se zastupiteli bude svoláno společné
jednání s vlastníky pozemků, aby se našlo společné řešení na vypořádání těchto pozemků.
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Využití budovy školy jako skladovacích prostor
Starosta informoval, že bylo dohodnuto dočasné využití budovy školy pro skladování stánku
z výstaviště, maximálně do prosince 2015 za částku 3 000,- Kč/měsíc.
Oprava komunikací
J. Strejček (veřejnost) se dotázal na řešení komunikace kolem Koudelků.
Starosta odpověděl, že máme domluveného projektanta na maximální rozšíření cesty a příští
týden by měla být hotová finální verze, kterou necháme nacenit a měla by být realizována
v průběhu příštího roku.
Dopravní omezení
M. Neveselý uvedl, že podolská cesta kolem JZD bude kvůli stavbě kruhového objezdu u
Bedřichovic uzavřená,
Starosta podotkl, že ohledně těchto informací koluje spousta fám a nepodložených
informací, informaci ověří a zveřejní. Uvedl také, že do konce roku má být realizován i kruhový
objezd na trase Mokrá – Šlapanice i most ve Velaticích při vjezdu do ulice Zahrádky.
Vyvážení zeminy do areálu Za mlýnem
P. Maincl uvedl, že byl opakovaně řešen problém v JZD ohledně vyvážky hlíny a suti. Stav je
dost neutěšený, do doby, než začnou terénní úpravy je vyhlášen zákaz na jakékoli vyvážení a
bude se vše přísně kontrolovat. Výjimku může povolit pouze starosta nebo místostarosta a to
pouze pro malé množství čisté hlíny.
Oprava křížků a pomníků
M. Neveselý poznamenal, že by měly být vypsány dotace na opravy křížků a pomníků na
katastru obce a mělo by se tedy na tyto opravy myslet v rozpočtu na příští rok.
J. Grolich st. uvedl, že by se křížek, který zůstal uprostřed pole v rámci dotace přemístit. Je
třeba konzultovat, jestli není veden jako orientační bod ve vojenských mapách.
Dotace na dopravní prvky
Starosta uvedl, že jsou vypisovány dotace na dopravní prvky. Byla proto zkontrolována
dokumentace na plánovaný chodník, jestli odpovídá požadovaným vyhláškám a navrhuje
zpracovat dokumentace a povolení na přechody u zastávky a pod školou a pro omezené
rychlosti na vjezdech do obce.
Otevírací doba kontejnerů
M. Neveselý se dotázal, zda bude upravena provozní doba kontejnerů a bude otevřeno i
některé soboty.
Starosta uvedl, že se správcem je již dohodnuto, že každou první sobotu v měsíci bude
otevřeno od 10 do 12. Hod. Začíná se již teď od června. Bude vyhlášeno a všude zveřejněno.
Rozšiřování obecního rozhlasu
V. Košinová (veřejnost) se dotázala, jestli se plánuje rozšíření rozhlasu na konci obce.
M. Neveselý uvedl, že na základě strategie bylo rozhodnuto, že rozhlas se již bude pouze
udržovat, ale nebude se rozšiřovat.
15. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:58 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
Závěrečný účet za rok 2014 (volná příloha)
Příloha č. 4
Účetní závěrka za rok 2014 (volná příloha)
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Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8

Rozpočtové opatření č. 3/2015 (volná příloha)
Zadání Změny č. 1 územního plánu obce Velatice (volná příloha)
Stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (volná příloha)
Smlouva o zřízení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (volná příloha)

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 5. 2015
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich
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Ověřovatel

Ověřovatel

___________________
Mgr. Pavel Drozd

___________________
Zdeněk Severa

