Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 15. prosince 2015

č. 6/2015

Zápis
1. Zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 6/2015 v 19:04 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 7 členů, zastupitelstvo je tak usnášení schopné. Omluvil se
T. Šenkyřík a P. Drozd.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele M. Neveselého a M.
Jaška.
Usnesení č. 1.1 - 6/2015
Zastupitelstvo volí za zapisovatele V. Košinovou a za ověřovatele M. Neveselého a M. Jaška.
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
2. Schválení programu
Starosta obce navrhl, aby se nad rámec zveřejněného programu doplnily nové body
zasedání:
- Schválení smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku obci Mokrá-Horákov
- Schválení rozpočtového opatření č. 5/2015 a 6/2015
- Schválení podání žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury (chodník).
Usnesení č. 2.1. – 6/2015
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení smlouvy o poskytnutí finančního daru
4. Schválení smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku obci Mokrá-Horákov
5. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2015 a 6/2015
6. Schválení odměn neuvolněných zastupitelů (upřesnění usnesení)
7. Schválení rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtových výhledů
8. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
9. Schválení podání žádosti o dotaci u MMR (dětské hřiště)
10. Schválení podání žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury
(chodník)
11. Diskuze
12. Závěr
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Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
3. Schválení smlouvy o poskytnutí finančního daru
Starosta předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí finančního daru od společnosti
Českomoravský cement ve výši 500.000,- Kč, které budou použity v roce 2016 za účelem
podpory a ochrany mládeže a tělovýchovné a sportovní účely, konkrétně na realizaci
rodinného centra knihovny v rámci rekonstrukce budovy bývalé školy.
Usnesení č. 3.1. – 6/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru od společnosti
Českomoravský cement, a.s. ve výši 500.000,- Kč.*
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva je přílohou č. 3 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.
4. Schválení smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku obci Mokrá-Horákov
Starosta předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50.000,- Kč
s obcí Mokrá-Horákov na realizaci stavebních úprav a pořízení archivu za účelem zřízení
stavebního úřadu.
Usnesení č. 4.1. – 6/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50.000,Kč s obcí Mokrá – Horákov. *
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva je přílohou č. 4 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.
5. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2015 a 6/2015
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2015 a č. 6/2015.
Rozpočtové opatření č. 5/2015 řeší zapracování poskytnutých dotací do rozpočtu, tj. dotaci
na biokoridor, dotaci z úřadu práce na pracovníka a zbývající část dotace na Zahradu pana
Čápa. Dále pak dar od Českomoravského cementu a úpravu vyšších daňových příjmů. Na
straně výdajů byly upraveny výdaje, které nebudou do konce roku čerpány a zapracovány
byly schválené položky – výsadba biokoridoru, odpadkové koše, příspěvek DSO Šlapanicko,
příspěvek Mikroregionu na kalendáře, příspěvek TJ na dokončení hřiště, příspěvek obci
Mokrá-Horákov na zřízení st. úřadu, navýšení výdajů na knihovnu, na terénní úpravy Za
Mlýnem.
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J. Grolich st poznamenal, že subjekt CEMO Mokrá uvedený v rozpočtovém opatření
neexistuje, mělo by být Českomoravský cement a.s.
Rozpočtové opatření č. 6/2015 pak řeší pouze navýšení nákladů na likvidaci komunálního
odpadu do konce roku ve výši 25.000,- Kč, které jsou kryty z vyšších příjmů - odměn za třídění
komunálního odpadu.
Starosta informoval, že terénní úpravy Za Mlýnem nebudou fakturovány v letošním roce, ale
v po Novém roce. Částka ve výši 2.000.000,- na tyto práce nebude v letošním roce čerpaná
a měla by být zapracována do rozpočtu na rok 2016.
M. Neveselý navrhl, aby se nečerpání těchto financí zapracovalo do předloženého
rozpočtového opatření č. 6/2015.
Starosta uvedl, že souhlasí, ale z uvedené částky již byly placeny náklady na projektanta,
poplatek na územní řízení, navrhuje proto, aby v rozpočtovém opatření byla na straně výdajů
odečtena částka ve výši 1.900.000,- Kč, která na straně příjmů bude řešena ponížením
financování z minulých let.
Usnesení č. 5.1. – 6/2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2015 a č. 6/2015.*
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená rozpočtová opatření jsou přílohou č. 5 a 6 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
6. Schválení odměn neuvolněných zastupitelů (upřesnění usnesení)
Starosta obce předložil návrh na upřesnění stávajícího usnesení o odměnách zastupitelů,
protože u provádění auditu pracovníci upozornili na možnost různého výkladu tohoto
usnesení.
Usnesení č. 6.1. – 6/2015
Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva s účinností od 1.
1. 2016 následovně:
místostarosta
4.000,- Kč
předseda výboru nebo komise
maximální částka dle nařízení č. 37/2003 Sb.
člen výboru nebo komise
maximální částka dle nařízení č. 37/2003 Sb.
člen zastupitelstva
maximální částka dle nařízení č. 37/2003 Sb.,
kdy v případě souběhu více funkcí se jednotlivé složky odměny neuvolněného člena
zastupitelstva za výkon funkce zastupitele a člena nebo předsedy výboru nebo komise sčítají
a příplatek podle počtu obyvatel se přičítá za každou vykonávanou funkci.
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, Z. Severa, M.
Neveselý, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
7. Schválení rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtových výhledů
Starosta předložil návrh rozpočtu pro rok 2016 a rozpočtové výhledy na roky 2017 a 2018.
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Návrh rozpočtu byl se zastupiteli již projednáván a zahrnuje tyto hlavní projekty, které mají být
realizovány v příštím roce:
- Rekonstrukce budovy bývalé školy 7.700.000,- Kč
- Dobudování komunikací v nové zástavbě 6.000.000,- Kč
- Nový chodník před obcí 350.000,- Kč
- Nové veřejné osvětlení kolem chodníku 100.000,- Kč
- Park u potoka 200.000,- Kč
- Dětské hřiště 300.000,- Kč
- Zaokruhování vodovodu 350.000,- Kč
- Měřiče rychlosti na vjezdech do obce 140.000,- Kč
- Oprava pomníku 1. sv. války 60.000,- Kč
- Opěrná zeď pod školou 200.000,- Kč
Zvýšené výdaje budou řešeny příjmy z prodeje pozemků Za Mlýnem a z rezerv z minulých let,
které byly tvořeny na tyto plánované investice.
Na dílčí projekty, u kterých je to možné, již byly nebo budou podávány žádosti o dotace.
Usnesení č. 7.1. – 6/2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Obce Velatice na rok 2016 a rozpočtové výhledy na roky
2017 a 2018.*
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, Z. Severa, J. Grolich
st., M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválený rozpočet a rozpočtové výhledy jsou přílohou č. 7 a 8 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
8. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení nové znění vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Do této vyhlášky musely být zapracovány osoby nově osvobozené od poplatků ze
zákona. Těmi jsou:
- osoby umístěné do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
- osoby umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
- osoby jako nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby se zdravotním
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby,
- osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
K jiným změnám oproti předchozímu textu vyhlášky nedochází.
Usnesení č. 8.1. – 6/2015
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.*
Hlasování:
- pro
7
st., M. Neveselý)
- proti
0

(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, Z. Severa, J. Grolich
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- zdrželi se
0
* Schválená vyhláška č. 5/2015 je přílohou č. 9 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.
9. Schválení podání žádosti o dotaci u MMR (dětské hřiště)
Starosta předložil návrh, aby byla podána žádost o dotaci z programu MMR na realizaci
dětského hřiště u bývalé školy. Harmonogram projektu bude nastavený tak, aby realizace
hřiště proběhla až po venkovních pracích na budově. Celkové náklady jsou odhadovány na
570.000,- Kč včetně DPH, výše dotace může být až ve výši 400.000,- Kč.
Místostarosta se dotázal, zda je nějaký procentuální podíl vlastních zdrojů v souladu s částkou,
kterou žádáme?
Starosta odpověděl, že dotace je poskytována ve výši 70% uznatelných nákladů a maximální
částka dotace je 400.000,- Kč. Žádost je připravována na tuto maximální částku.
Usnesení č. 9.1. – 6/2015
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Ministerstva místního rozvoje na
projekt dětského hřiště v celkové výši 570.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
Grolich st.)
- proti
- zdrželi se

7 (J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, M. Neveselý, Z. Severa, R. Ulrich, J.
0
0

10. Schválení podání žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury (chodník)
Starosta předložil návrh, aby byla podána žádost o dotaci z programu SFDI na realizaci
chodníku před obcí. Celkové náklady jsou odhadovány na 500.000,- Kč včetně DPH, výše
dotace může být až ve výši 425.000,- Kč.
Starosta dále uvedl, že je připravena smlouva na zpracování žádosti s firmou Promea, kdy se
uhradí odměna ve výši 15.000,- Kč bez DPH po podání žádosti a dalších 15.0000,- Kč bez DPH
v případě úspěchu žádosti.
Místostarosta se dotázal, znamená úspěch žádosti o dotaci, jaká výše dotace.
Starosta odpověděl, že dotace v tomto programu je buď poskytnuta ve výši 85% uznatelných
nákladů, nebo poskytnuta není. Takže úspěch vždy znamená 85%.
Usnesení č. 10.1. – 6/2015
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Státního fondu dopravní
infrastruktury na projekt chodníku před obcí v celkové výši 500.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
7
Grolich st., R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0

(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, Z. Severa, M. Neveselý, J.

11. Diskuse
Dveře – prodejna potravin
Pekařství Makovec požádalo, aby obec zajistila výměnu trojích dveří směrem do dvorního
traktu prodejny a jedny vnitřní dveře. Celková částka nepřesáhne 50.000,- Kč vč. DPH.
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V rozpočtu 2015 je stále rezerva na opravu obecních budov, kterou je možné na tuto akci
čerpat.
Starosta navrhuje, aby žádosti bylo vyhověno.
Usnesení č. 11.2. – 6/2015
Zastupitelstvo schvaluje, aby byly pořízeny dvoje venkovní a jedny vnitřní dveře v prodejně
potravin č.p. 21 za celkovou částku cca 50.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
7
Grolich st., R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
0

(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, Z. Severa, M. Neveselý, J.

Měření rychlosti v obci
Starosta informoval, že Město Šlapanice nabízí obcím bezplatné umístění sloupku s boxem na
radar měřící rychlost vozidel a automaticky zasílající informace na Městskou policii Šlapanice.
Pro vyřízení pokut. Příjmy z pokut by byly příjmem obce. Bylo by možné uvažovat o umístění
sloupku v dolní části Podškolí. Radar by byl umístěn do boxu na sloupku jen nahodile, ale pro
řidiče by nebylo poznat, jestli je právě měřeno či nikoli.
K návrhu proběhla diskuze, která nebyla nijak jednoznačně uzavřena s tím, že se o návrhu
bude jednat dál na základě podrobnějších informací.
12. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:25 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
Smlouva o poskytnutí finančního daru (volná příloha)
Příloha č. 4
Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku (volná příloha)
Příloha č. 5
Rozpočtové opatření č. 5/2015 (volná příloha)
Příloha č. 6
Rozpočtové opatření č. 6/2015 (volná příloha)
Příloha č. 7
Rozpočet obce na rok 2016 (volná příloha)
Příloha č. 8
Rozpočtové výhledy na rok 2017 a 2018 (volná příloha)
Příloha č. 9
Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 (volná příloha)
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 12. 2015
Starosta

Ověřovatelé

___________________
Mgr. Jan Grolich

__________________________
Mgr. Michal Jašek

__________________________
Ing. Marek Neveselý
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