Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 15. prosince 2011

č. 5/2011

Zápis
1.

Zahájení

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 5/2011 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 14 členů, zastupitelstvo je tak usnášení schopné, omluven je P. Pelikán.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele P. Drozda a jako ověřovatele M. Černého a V. Pejřila.
Usnesení č. 1.1 - 5/2011
Zastupitelstvo volí za zapisovatele P. Drozda a jako ověřovatele M. Černého a V. Pejřila.
Hlasování:
- pro
11
(J. Grolich ml., M. Cooiman, J. Grolich st., J. Šenkyřík, Z. Severa,
V. Katolický, L. Putna, L. Sedlák, M. Lengálová, M. Neveselý, R. Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
3
(P. Drozd, M. Černý, V. Pejřil)

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 upraveného závěrečného účtu za rok 2010
4. Schválení rozpočtu na rok 2012 a výhledů na rok 2013 a 2014
5. Schválení směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
6. Schválení směrnice o vysílání na pracovní cesty a cestovních náhradách
7. Schválení rozpočtového opatření č. 3 a rozpočtového opatření č. 4
8. Diskuze
9. Závěr
Starosta obce navrhuje, aby do programu zasedání byl doplněn bod schválení
rozpočtového opatření č. 3 a rozpočtového opatření č. 4, kterými by měly být vyřešeny
veškeré potřebné úpravy rozpočtu do konce roku.
Usnesení č. 2.1. – 5/2011
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení upraveného závěrečného účtu za rok 2010
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení rozpočtu na rok 2012 a výhledů na rok 2013 a 2014
Schválení směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
Schválení směrnice o vysílání na pracovní cesty a cestovních náhradách
Schválení rozpočtového opatření č. 3 a rozpočtového opatření č. 4
Diskuze
Závěr

Hlasování:
- pro
14
(J. Grolich ml., M. Cooiman, J. Grolich st., J. Šenkyřík, Z. Severa,
V. Katolický, L. Putna, L. Sedlák, M. Lengálová, M. Neveselý, R. Ulrich, P. Drozd, M.
Černý, V. Pejřil)
- proti
0
- zdrželi se
0

3.

Schválení upraveného závěrečného účtu za rok 2010

Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení upravený závěrečný účet za rok 2010.
Závěrečný účet byl upraven, protože v rámci předběžného auditu byl vznesen požadavek na
to, aby závěrečný účet obsahoval konkrétnější informace o pohybu majetku. Proto byla
doplněna část 3 závěrečného účtu. Nemění se tedy žádná výsledná čísla závěrečného účtu,
pouze je doplněna informace požadovaná auditory.
Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce a musí být znovu schválen Zastupitelstvem
obce.
M. Cooiman se dotázala, jestli se na webu a úřední desce zveřejňuje celý závěrečný účet,
včetně příloh?
Starosta odpověděl, že se zveřejňuje pouze základní text bez příloh, protože přílohy jsou velice
obsáhlé a právě proto požaduje auditor zmíněnou změnu, aby v základním textu byl
zobrazen pohyb majetku.
Starosta obce navrhuje, aby byl schválen závěrečný účet za rok 2010 v předloženém znění.
Usnesení č. 3.1. – 5/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2010 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro
14
(J. Grolich ml., M. Cooiman, J. Grolich st., J. Šenkyřík, Z. Severa,
V. Katolický, L. Putna, L. Sedlák, M. Lengálová, M. Neveselý, R. Ulrich, P. Drozd, M.
Černý, V. Pejřil)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválený závěrečný účet za rok 2010 je přílohou č. 3 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.

4.

Schválení rozpočtu na rok 2012 a výhledů na rok 2013 a 2014

Starosta obce předložil ke schválení návrh rozpočtu obce Velatice pro rok 2012 včetně
rozpočtových výhledů na rok 2013 a 2014.
Veřejnost byla s rozpočtem a jeho jednotlivými položkami seznámena pomocí prezentace na
promítacím plátně. Jedinou změnou oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu je zapracování
výdajů ve výši 5.000,- Kč na § 5212 na vytváření rezervy na krizové události, protože tuto
položku obce musí nově do rozpočtu zapracovat.
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M. Cooiman se dotázala, jestli se kontroluje poskytnutí peněz divadlu, hasičům, na kulturu
apod.
Starosta odpověděl, že všechny příspěvky na činnost organizací se kontrolují tak, že příslušná
organizace dokládá účty ve výši příspěvku.
M. Cooiman: I hasiči?
Starosta: Náklady SDH jsou hrazeny přímo z rozpočtu, protože nejsou SDH sdružení. Jendá se
tedy o přímé náklady obce.
M. Cooiman: Jakou máme celkovou rezervu?
Starosta: Rezerva na účtech je v současnosti přibližně dva a půl milionu. Další rezerva se bude
vytvářet zejména z prodejů pozemků. V dalších letech musíme doufat ve změnách
rozdělování daní, jinak budeme neustále šahat do rezerv.
M. Neveselý: Je nutno si uvědomit, že v rozpočtu je splátka kanalizace, která bude splacena
v roce 2025 a pak bude rozpočet kladný.
Starosta obce navrhuje, aby byl schválen rozpočet obce Velatice pro rok 2012 včetně
rozpočtových výhledů na rok 2013 a 2014 v předloženém znění, tj. včetně výdajů ve výši
5.000,- Kč na § 5212 na vytváření rezervy na krizové události.

Usnesení č. 4.1. – 5/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2010 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro
14
(J. Grolich ml., M. Cooiman, J. Grolich st., J. Šenkyřík, Z. Severa,
V. Katolický, L. Putna, L. Sedlák, M. Lengálová, M. Neveselý, R. Ulrich, P. Drozd, M.
Černý, V. Pejřil)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválený rozpočet obce Velatice pro rok 2012 včetně rozpočtových výhledů na rok 2013 a
2014 je přílohou č. 4 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.

5.

Schválení směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Starosta obce předložil ke schválení směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole č.
320/2001 Sb.
Ve směrnici byly zjištěny nesprávné informace, a proto je předložena aktualizace směrnice
v takové podobě, aby odpovídala skutečnému procesu finančních kontrol na obci, MŠ
Velatice a organizací, kterým je poskytnut příspěvek na činnost.
Starosta obce navrhuje, aby byla schválena směrnice o zabezpečení zákona o finanční
kontrole č. 320/2001 Sb. v předloženém znění.
Usnesení č. 5.1. – 5/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001
Sb.*
Hlasování:
- pro
14
(J. Grolich ml., M. Cooiman, J. Grolich st., J. Šenkyřík, Z. Severa,
V. Katolický, L. Putna, L. Sedlák, M. Lengálová, M. Neveselý, R. Ulrich, P. Drozd, M.
Černý, V. Pejřil)
- proti
0
- zdrželi se
0
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* Schválená směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. je přílohou
č. 5 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.

6.

Schválení směrnice o vysílání na pracovní cesty a cestovních náhradách

Ve směrnici byly zjištěny nesprávně uvedené výše nároků na vyplácení cestovného a
stravného, protože od schválení směrnice byla aktualizována zákonná úprava, proto je
směrnice upravena tak, že odkazuje pouze obecně a neuvádí konkrétní výše nároků, aby se
směrnice nemusel měnit s každou změnou zákonné úpravy.
Tuto směrnici musí schvalovat zastupitelstvo, protože upravuje způsob vyplácení cestovného
a stravného i pro zastupitele, přestože se jim fakticky cestovné ani stravné nevyplácí. Přesto je
úprava pro zastupitele potřebná, protože není možné vyloučit, že nenastane případ, kdy
vyplacení cestovného a stravného bude potřeba.
M. Cooiman: Jezdí se vůbec na služební cesty?
Starosta: Paní Severová si nechává proplácet náhrady na dopravu na školení, starosta jezdí
jen do Brna a nenechává si nic proplácet.
Starosta obce navrhuje, aby byla schválena směrnice o vysílání na pracovní cesty a
cestovních náhradách v předloženém znění.
Usnesení č. 6.1. – 5/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o vysílání na pracovní cesty a cestovních náhradách.*
Hlasování:
- pro
14
(J. Grolich ml., M. Cooiman, J. Grolich st., J. Šenkyřík, Z. Severa,
V. Katolický, L. Putna, L. Sedlák, M. Lengálová, M. Neveselý, R. Ulrich, P. Drozd, M.
Černý, V. Pejřil)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená směrnice o vysílání na pracovní cesty a cestovních náhradách je přílohou č. 6
tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.

7.

Schválení rozpočtového opatření č. 3 a rozpočtového opatření č. 4

Starosta obce předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2011 ve výši 273.500,- Kč,
kterým se zapracovává na straně příjmů grant od Nadace OKD, vrácení záloh za odběr
podzemních vod a předpokládané vstupné za vánoční koncert; na straně výdajů pak výdaje
na realizaci projektu z grantu od Nadace OKD, zvýšení výdajů o částku za odběr podzemních
vod, zvýšení nákladů na daň z převodu nemovitostí, vánoční koncert, SPOZ a knihovnu a
snížení nákladů na zastupitelstvo, protože se do konce roku nedočerpá rozpočtovaná částka
a z této položky se pokryjí zvýšené výdaje bez nutnosti čerpání financí z prodeje pozemků.
Starosta obce předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2011 ve výši 0,- Kč, kterým se
upravují veškeré plánované výdaje do konce roku 2011, aby se nemuselo narychlo pořizovat
rozpočtové opatření k 31.12.2011. Tímto rozpočtovým opatřením se zpracovávají zejména
zvýšené výdaje na silnice a dopravu z důvodu pořízení zastávek a dopravního značení a další
malé položky, které ke konci roku mírně překročí rozpočtovanou výši jako knihovna,
nebezpečné odpady, činnosti v kultuře. Zvýšené náklady jsou kryty snížením výdajových
položek odměny zastupitelstva a nebytové hospodářství (opravy budov), protože tyto
nebudou do konce roku vyčerpány. Není tedy třeba posilovat příjmy penězi z prodeje
pozemků, a proto je rozpočtové opatření ve výsledku v hodnotě 0,- Kč.
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Rozpočtové opatření č. 3/2011 i č.4/2011 schválil finanční výbor a bylo provedeno radou
obce.
Starosta obce navrhuje, aby byla schválena rozpočtová opatření č. 3/2011 a č.4/2011
v předloženém znění.
Usnesení č. 7.1. – 5/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2011 a č.4/2011 v předloženém
znění.*
Hlasování:
- pro
14
(J. Grolich ml., M. Cooiman, J. Grolich st., J. Šenkyřík, Z. Severa,
V. Katolický, L. Putna, L. Sedlák, M. Lengálová, M. Neveselý, R. Ulrich, P. Drozd, M.
Černý, V. Pejřil)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená rozpočtová opatření č. 3/2011 a č.4/2011 jsou přílohou č. 7 a č. 8 tohoto zápisu
ze zasedání zastupitelstva.

8.

Diskuse

Informace o výběrovém řízení na přístavbu MŠ
Starosta informoval, že dnes bylo před zasedáním zastupitelstva jednání rady, ve kterém byly
otevřeny nabídky na realizaci přístavby MŠ. Celkem bylo podáno 8 nabídek.
Nejnižší nabídka byla 2 340 000. Další nabídka byla asi 2 810 000. Vzhledem k tomu, že nejnižší
nabídka byla extrémně nízká, bude se s uchazečem před uzavřením smlouvy předložený
položkový rozpočet ještě kontrolovat, aby bylo zajištěno, že je skutečně schopný se zavázat
k plnění za uvedenou cenu.
Informace o možném řešení stavu pitné vody
Ing. Jan Grolich informoval o možném řešení zvýšených dusičnanů v pitné vodě.
V současnosti jsou zářezy a studna odstaveny, protože mají stále zvýšený obsah dusičnanů,
voda je brána jen z vrtu, který má v současnosti stav dusičnanů těsně na limitu – 50mg/l.
Na základě konzultací s odborníky ze spol. GEOtest, kterým byly doloženy veškeré podklady
ke zdrojům vody a dřívějším průzkumům, bylo zjištěno, že i voda ve vrtu, který je dost mělký, je
odbírána v podstatě povrchová voda, u které nelze očekávat dlouhodobé zlepšení.
Bylo doporučeno, že bychom měli udělat hydrogeologický průzkum s pokusem najít v tomto
údolí tektonické poruchy – nepropustné podloží a dostat se do větší hloubky, kde je
předpoklad, že hladina dusičnanů bude podstatně nižší. Následně, pokud se tektonická
porucha skutečně najde, by bylo možné realizovat nový vrt. Na tento průzkum a vrt bude
možné získat dotace ve výši 90%.
Pokud se ale tato variantu průzkumem nepotvrdí a nebude možné nalézt nový zdroj vody,
bude to do budoucna velký problém, protože jiným způsobem obce v podstatě nemá šanci
pitnou vodu získat, jen připojením na vodovody Svazku, kde je voda za 37,- Kč/m3, čemuž se
chce obec vyhnout.
M. Cooiman: Kdo dává dotace?
Starosta: Dotace je z Regionálního operačního programu. V radě jsme schválili realizaci
průzkumu, na základě kterého by se dalo rozhodnout co dál. Stav povrchových vod není
problém jen u nás, ale i v ostatních zdrojích vod, které čerpají vodu z mělkých zdrojů.
J. Grolich st.: U nás je tento stav zřejmě z důvodu dočasných hnojišť na polích u Černého
kříže.
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M. Cooiman: Hnojiště jsou už zrušené?
J. Grolich st.: Ano, jsou. Poslední rok byl hodně deštivý, takže se dusičnany dostaly hluboko do
země. Zářezy jsou odstavené, voda se z nich nebere, hladina dusičnanů je tam podstatně
vyšší.
M. Cooiman: Kdyby ta varianta vyšla, současný zdroj se odstaví, nebo se bude voda míchat?
J. Grolich st.: To je otázka jak bude nový zdroj silný, jaký bude obsah dusičnanů apod. Je
doporučen hlubší vrt, protože v hlubších vodách funguje chemicky odbourávání dusičnanů
jinak.
L. Putna: Úpravna dusičnanů se nebude realizovat?
J. Grolich st.: Úpravna stojí asi půl milionů, zvyšuje chloridy. Podle referencí z Hostěnic, kde
úpravnu měli, se úpravna nedoporučuje, protože v Hostěnicích ji brzy rušili a pořizovali nový
zdroj vody, protože je úpravna vody je náročná a nákladná na provoz a problém moc neřeší.
J. Poláček (veřejnost): Zkoušel se zkušební vrt v cihelně vedle stávajícího vrtu? Tam je údajně
nejhlubší možný vrt až na skálu.
J. Grolich st.: Stávající vrt je celkem nehluboký asi 13m. Je potřeba se dostat pod skálu.
Starosta: Vrt by měl být cca 30 až 50 metrů hluboký. V současnosti bereme vodu nad skálou,
která se vsakuje z povrchu a měli bychom brát vodu pod skálou, která je z podzemí.
J. Poláček (veřejnost): Tehdy to zjišťoval proutkař, našel až 10 pramenů, potom dělal vrt
GEOtest. Je tam ještě jeden vrt, pozorovací. Měla by se udělat zkouška vody v pozorovacím
vrtu.
Starosta: Zkusíme z pozorovacího vrtu odebrat vzorky a zjistit, jaký je stav dusičnanů. Nyní jsou
nové technologie, které umožňují zjistit podrobnější a lepší informace o podloží a možné
tektonice.
J. Grolich st.: Test z pozorovacího vrtu uděláme.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00 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 2010 (volná příloha)
Příloha č. 4
Rozpočet obce Velatice pro rok 2012 včetně rozpočtových výhledů na rok
2013 a 2014 (volná příloha)
Příloha č. 5
Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. (volná
příloha)
Příloha č. 6
Směrnice o vysílání na pracovní cesty a cestovních náhradách (volná
příloha)
Příloha č. 7
Rozpočtová opatření č. 3/2011 (volná příloha)
Příloha č. 8
Rozpočtová opatření č. 4/2011 (volná příloha)
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 12. 2011
Starosta

__________________
Jan Grolich ml.

Ověřovatel

Ověřovatel

___________________
M. Černý

___________________
V. Pejřil
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