Obec Veselíčko

Obecní úřad:
Veselíčko 68, 751 25
tel./fax: 581 793 255
e-mail: urad.veselicko@iol.cz
www.obec-veselicko.cz
IČ: 00302198

Zápis 7/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen "ZOV"),
18. 11. 2020 v 18:00 hodin v Komunitní škola Veselíčko

Doba jednání:

1 hod. 48 min.

Přítomno:

7 zastupitelů, veřejnost 4

Omluveni:

L. Pazderová, V. Pechová

Neomluveni:
Předsedající:

Tomáš Šulák

Zapisovatel*:

Gabriela Podlesná

Ověřovatelé zápisu: Jiří Lehnert, Jiří Lorenc
*Předsedající v souladu s jednacím řádem Obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Úvod,, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
4.6: odloženo - o stejný pozemek usilují 2 zájemci
8.2: návrh bude předložen DSO MRL
13: informace bude podána v rámci bodu 3

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje program jednání s tím, že bod 4.6 bude odložen, bod 8.2 vypuštěn
a informace k bodu 13 budou podány v rámci bodu 3.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2020/1a bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje zapisovatelem Gabrielu Podlesnou a ověřovateli zápisu Jiřího
Lehnerta a Jiřího Lorence.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2020/1b bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení
ZOV/bod
1/2016/4A,B
1/2016/4C

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Usnesení (zkráceno)
Směna pozemku – Pelz
Prodej pozemku KN949/8 - TJ Sokol

Plnění
GP k předložení
V rámci směny
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8/2016/4f
4/2017/3b
4/2017/4.3
10/2017/6
4/2018/4.5
11/2018/5.3a
11/2018/5.3b
11/2018/5.4
11/2018/6.9
11/2018/6.11
3/2019/11
4/2019/4.2
3/2019/
4/2019/4.3
10/2019/4.1
11/2019/6.3
11/2019/6.4a
11/2019/6.4b
12/2019/9.1
12/2019/9.3
12/2019/9.4
1/2020/4.3b, 2/2020/2.2
5/2020/4.6
5/2020/5.2

Směna zdi v parku s DDŠ
Předpozemek k školnímu hřišti – chodník
Trojstranná směna – Kovárna
Řešení severních pozemků s MK2
Pronájem ordinace lékaře
urbanistická studie Humna (nad hřbitovem)
urbanistická studie Za Vývozem
regulační plán
obnova hřiště pod radnicí a minihřiště v Tupci
rekonstrukce cesty od garáží k NaPam
Sportovní centrum Veselíčko (SCV)
řešení víceúčelového hřiště T.J. Sokol / ObV
Padající zeď na p. č. 8/2 a parcela č. 434/1 v Tupci
pozemek 1687 s ÚZSVM
bezúplatný převod objektu ACO
revitalizace rybníku Lukavec
obnova stráně nad zámeckým parkem
vyzvat s Město Přerov k obdobnému řešení
ŽOD Hřiště u radnice, hřiště Tupec, zázemí SCV
ŽOD Sportovní centrum Veselíčko - hřiště
ŽOD opravy chodníků a žlabů severní Veselí
Řešení +4BD7 a TRAWEKO
pronájem pozemků dle bodů 4.1., 4.2., 4.4.
"Kanalizace Tupec II." (OK)

5/2020/6

směrnice k ZVZ malého rozsahu

ZOV 6/2020
6/2020/2
6/2020/3
6/2020/4
6/2020/5
6/2020/6a
6/2020/6b
6/2020/7
6/2020/8a
6/2020/8b
6/2020/8c

smlouva o úvěru s KB na KaTup 6.600.000 Kč
rozpočtové opatření 7/2020
přijetí dotace z MF ČR na rekonstrukci BD7+
smlouva o dílo na BD7+ s Factory 2014 a .s.
VŘ na zpracování PD a rozpočtu na reko MK Tupec
VK Šulák, Kolková a jeden zástupce Stavební komise
podání ŽOD na PD reko kanalizace Veselíčko (p. Hladiš)
finanční dar Domovu pro seniory Radkova Lhota, 4 tis.
finanční dar Lince bezpečí, z.s., 1 tis.
finanční dar TJ Sokol Veselíčko na oslavy 100 let, 50 tis.

V řešení
Dohoda smlouvy
KÚOK (dokument 2A)
Zadáno GZ, po KoPÚ
Vyhlášeno
Příprava
Výhledově
Výhledově
Rozpočet 2021
2021+
V řešení. Viz
samostatný bod 4.5
LK dokončí
V řešení
Zasláno KÚOK
Aktuální řešení
V řešení
V řešení
Příprava
Příprava
2021+
V řešení
V řešení
Zaplaceno
Potřeba úpravy dle
auditu – prosinec
Zahájeno čerpání
Provedeno
Provedeno, 2 pracovní
jednání ZOV
Výsledky samostatně
Jednání ZOV
V řešení
Provedeno
Provedeno
provedeno

Diskuze:
P. Kolková

11/2019/6.3 - Revitalizace Lukavec, jak se pokračuje? T. Šulák k tomu řekl, že 1 firma dala již
dříve nabídku, do příštího ZOV zjistí, kolik by to stálo.
Z. Hradilová 4/2017/3b - předpozemek ke školnímu hřišti - chodník - o co se jedná? T. Šulák: Platíme
pronájem pozemku u mateřské školy, v minulosti se jednalo s majitelem o odkoupení části
pozemku - chodníku, aby bylo přístupné hřiště u mateřské školy, majitel souhlasil. Písemně
oslovíme pana *** k odprodeji pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí kontrolu usnesení.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
3. Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva
Informace:
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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- trestní oznámení č. 1: vráceny šanony od Policie ČR (PinG, VOV)
- trestní oznámení č. 2: předány další šanony PČR (kompostárna, SCV, stížnosti v MŠV)
- stížnost na MV ČR, to požádalo řešit KÚOK v rámci tzv. předauditu 2020
- problém opakované karantény v MŠV, nespolupráce některých rodičů (viz info na webu MŠV, fcb, moro aj. +
korespondence), komunikace na dálku s hygieničkou *** a ředitelkou MŠV p. Keilingovou
- Nesouhlas s KoPÚ Veselíčko u LnB, problém pozemku 2361 uprostřed pozemku 2360, SP
- převzetí dálničního mostu MO-01 (pod Tupcem, 1,5 krabice dokumentů)
- zápis předání pozemků obci po ukončení stavebních prací na D1
- odměna EKOKOM 3Q: 50.807
- velkoobjemový odpad
- měření vody
- dodatek smlouvy: ČOV Osek (příloha, viz prosinec)
- zapojení do Má vlast cestami proměn 2021/22 (rekonstrukce MŠV)
- opatrovnictví: p. *** (advokátka)
- řešení Lukavec
- MuZa, kronika (MH dočasně)
- pochvala staré gardě hasičů, účast na otevírání nové budovy HZS Přerov
- vyrobena slavnostní vlajka pro TJ Sokol: dar obce k 100 výročí založení (domluva na slavnostním předání)
- dárci krve a plazmy, poděkování p. Jarek Pecha, dobrá propagace obce
- příprava VN
SMS, Venkov, Kraj:
- Ustavující ZOK: nová koalice Spojenci/Piráti+STAN/ODS
- Dopis poslancům z OK kvůli propadu příjmů obcí daňové zákony vs. kompenzace formou novely RUD
- problém kanálu D-O-L
- rozesílka zpravodaje SMSka
- zpravodaj Sociální bydlení
Přílohy:
Dopis SMS OK poslancum OK
Vyzva vsem obcim
3b_Skanska
3c_most
3d_prezentace POSOB
Projekty:
BD7+ - zápisy z KD
KaTup - zápisy z KD na webu obce
VZV - vydáno Společné povolení na VZV (viz příloha), nyní zadán rozpočet na akci
VJR - vyčerpá se
JSDH - proplaceno, zbývá ZS
Dotace:
- PORV MMR 2021 (viz bod 8 vč. přílohy) do 21. 12. 2020
- MZe rybníky do 29. 1. 2021
- SFDI do 29. 1. 2021
- MAS MB 2021: PRV - nezemědělské podnikání PRV, IROP - cyklostezky
- IROP 2021+ /od 2 pol. 2021
- ITI Olomoucké aglomerace 2021+ /od 2022
- CLLD/LEADER 2021+ - MAS MB podala žádost o standardizaci (180 MAS) / od 2 pol. 2021
- příprava MAP3 (místní akční plán vzdělávání, spolupráce ZŠ a MŠ) 2021-2023 (žadatel MAS MB pro ORP LnB
a ORP Přerov)
- Norské fondy
Úřady:
- KoPÚ Veselíčko, podán nesouhlas
- objížďky Osek, D. Újezd

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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- Lesy ČR: 2 pozemky jsou ve vodní ploše, žádost o bezúplatný převod z LČR na ObV
- navrácení pozemků v k. ú Tupec od RenoFarmy aj. zemědělci, zájem obnovit polní cesty, dohoda o
bezesmluvním užívání
- OBÚ: přerušení řízení ve věci určení právního stavu - určení neexistence práva těžit v dobývacím prostoru
Veselíčko ev. č. 70510 za vrstevnici 350 m. n. m. v celé její délce
- změna v rejstříku MŠV, KÚOK: náklady na mzdy MŠV, nyní 8,9 úvazku (4.268.571 Kč)
- ČSÚ: dotazník pro SLDB: bytový dům 7 - označeny vchody ***
- zahájení projednávání zprávy o uplatňování ÚP Osek n. B.
- SPÚ Osek n. B. - ObV má 1491 m2 (p. č. 1717, 1718, 1719)
- zahájení řízení o prodloužení platnosti Společného rozhodnutí - "DDŠ: Rekonstrukce objektu, výstavba
startovacích bytů, sportovního a technického zařízení, úprava a oplocení dvorního traktu" do 31. 12. 2022
- přeposílání informací z KOPIS apod. na web obce do rubriky "Koronavirus - 2 vlna"
- jinak soukromé stavby...
Diskuze:
J. Lorenc

Kontrolní dny k bytovému domu č. 7 jsou každou středu. Dochází k nedodržení čerpání a
harmonogramů, stavební dozor je pan ***, dle názoru J. Lorence dozoruje dobře, nedaří se
donutit stavební firmu, aby posílila stavy. 30. 11. 2020 proběhne zúčtování. Ze strany obce je
vše v pořádku.
P. Kolková BD7 - Máme vyjádření od právníka k dodatku smlouvy? T. Šulák - nemáme, zatím se nic
podepisovat nebude. J. Lorenc dodal, že Ministerstvo financí sdělilo nejednoznačnou odpověď k
možnosti prodloužení dotace, 12/2020 se bude projednávat rozpočet vlády, dokud nebude
vyjádření vlády, dodatek se nepodepíše.
J. Lorenc vyzývá starostu, aby písemně oslovil pana *** o zaasfaltování cesty po jejím překopání.

Přílohy:
3C2_Aktivity-IROP-pro-obdobi-2021-2027_listopad-20
3C3_Evropske-fondy-v-CR-po-roce-2020-WEB_2
3C4_ITI_OlAg_nove_vymezeni_na_web
3C5_ITI_OlAg_str25-27
3C6_CLLD_2021+plus_stav-vyjednavani
3d1_KaTup_KD15
3d5_BD7+_zapis KD7_18.11.2020
Akce:
- 3. 9. Roadshow IROP - představení návrhu programu 2021-2027, Olomouc, HN Collection
- 7. 9. Konference samospráv OK, Olomouc / jednání s RenoFarmy Podzámčí
- 8. 9. jednání Factory o smlouvě na BD7
- 9. 9. Závěrečná konference MPSV k projektům POSOB "Sociální bydlení v českých obcích", Praha, AVI /
Volební komise na ObÚ
- 10. 9. Školení MAS OK - příprava strategií CLLD na období 2021-2027, Olomouc, SZIF
- 11. 9. Krajské shromáždění SMS OK, Náklo-Mezice
- 14. 9. Policie ČR Přerov, podání vysvětlení k trestnímu oznámení
- 15. 9. Třídní schůzky MŠV s novou ředitelkou
- 16. 9. KD KaTup, KD BD7+
- 17. 9. jednání NS MAS na MMOL k ITI 2021+, Olomouc / studijní cesta MR Lipensko, na Hornolidečsko (GP,
LP, PK)
- 18. 9. podpis smlouvy na BD7+ / přebírání "tupeckého mostu" MO-01 od ŘSD
- 19. 9. Pochod veselíčskými lesy / svatba v parku
- 19. – 20. 9. výstava 100 let TJ Sokol v sokolovně
- 21. 9. poslední ZOK, Olomouc
- 22. 9. PS Dotace SMS ČR (video)
- 23. 9. výbor NS MAS (video, 9.00) / Rada SMS ČR (video 13.00)
- 24. 9. CNN Prima News (anonym)
- 25. 9. jednání s př. TOP 09 MPA, Olomouc / řešení "plac" ***
- 26. 9. Nohejbalový turnaj, NT Veslo (Sokolská) / Velkoobjemový a nebezpečný odpad (u minimarketu)
- 30. 9. KD KaTup / prezentace na semináři MPSV, projekty zaměstnanosti, Olomouc (do přílohy)
- 1. 10. KD BD7+

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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- 2. – 3. 10.: krajské a senátní volby / jednání s ředitelkou MŠV
- 7. 10. jednání ENÚS / jednání s právničkou BD7 a TO1 / pracovní ZOV (viz zápis)
- 8. 10. KD BD7+
- 9. 10. - respirátory pro MŠV od HZS LnB
- 9. a 10. 10. senátní volby, 2. kolo
- 13. 10. jednání Factory k BD7+ (+JL)
- 14. 10. KD BD7+ / KD KaTup / soud
- 15. 10. PS ŽO SMS ČR (video) / soud o opatrovnictví, Přerov (*** + advokátka) / pracovní ZOV k BD7+
- 16. 10. Jednání Olomouc KÚOK+SZIF
- 20. 10. VH DSO MB, Tučín
- 21. 10. KD BD7+, KD KaTup / místní šetření ***
- 22. 10. jednání MAS MB + 3 MAS k MAP3
- 23. 10.: jednání výboru SMS OK (video) + PH / jednání s př. TOP 09 ke krajské koalici (video)
- 26. 10. rozhovor pro časopis Moderní obec, p. *** / jednání advokátka k TO2
- 27. 10. webinář Portál občana / KD BD7+
- 29. 10. jednání 4 MAS k přípravě MAP3 (celé Přerovsko kromě SMP)
- 30. 10. ustavující ZOK
- 3. 11. jednání k rozpočtu (+PK, ZH, IL) / jednání KS NS MAS ČR v OK (video)
- 4. 11. Audit obce - elektronicky na dálku / KD BD7+, KD KaTup / VH DSO MRL (15.00), KV TOP 09
- 5. 11. jednání s Policie ČR k TO2, předání šanonů
- 10. 11. seminář k přípravě SCLLD 21+ (video) / VH NS MAS ČR (video)
- 11. 11. webinář k pravidlům LEADER PRV / KD BD7+ / jednání finančního výboru (16.00)
- 12. 11. webinář SMS ČR státní rozpočet 2021 a obce (video) / jednání Rady SMS ČR (video) - nová výzva pro
obce, kontaktovat poslance, Nechte vlajky vlát...
- 13. 11. jednání výbory SMS OK (video) + PH
- 16. 11. jednání k ZOV
- 18. 11. KD BD7+, KD KaTup / ZOV (18.00) v KŠV
Plánované akce:
- 25. 11., 9.30 - KS MAS OK (video)
- 7. 12., 14.00 - ZMP
- 9. 12., 18.00 - ZOV - rozpočet
- 11. 12.,10.00 - výbor SMS OK (video)
- 23. 12. - 3. 1. - prázdniny MŠV
- 30. 12. Rozloučení se starým rokem (?)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
4. Majetkoprávní záležitosti a smlouvy
4.1. Žádost o koupi části pozemků p. č. 1314 a 202/1
provedeno místní šetření (Šulák, Lehnert, Lorenc): plot bude dostatečně daleko od cesty
-žádá pan *** a paní ***
Pan *** nedodal dohodnuté podklady, což bylo dohodnuto při místním šetření, o návrhu se nebude dnes
hlasovat.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje vyhlášení záměru prodat části pozemků p. č. 1341 a 202/1 v k. ú.
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou dle nákresu.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
4.0_návrh GP
4.1_mapa Sovadina
4.2. Žádost o koupi části parcel 482 a 684/15
***
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko neschvaluje vyhlášení záměru prodat části pozemků parc. č. 482 a 684/15 v
k. ú. Veselíčko u LnB.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2020/2 bylo schváleno.
Přílohy:
4.2_mapa Zendulka
4.3. Směna pozemků mezi Obcí Veselíčko a RenoFarmy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje záměr směny pozemků mezi Obcí Veselíčko a společností
RenoFarma Podzámčí, a.s. tak, že obec získá pozemky parc. č. 1301/1, 1301/2 a 1674/66 v k. ú. Veselíčko u
Lipníka nad Bečvou směnou za pozemky parc. č. 922, 749, 781, 887 v k. ú. Tupec.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2020/3 bylo schváleno.
Přílohy:
4.3_Smena_priloha 1A
4.3_Smena_Priloha 1B
4.3_Smena_Priloha 2A
4.3_Smena_Priloha 2B
4.3_smena_Priloha 4
4.4. Změna účelu pozemků ve vlastnictví obce - lesní pozemky
nové lesní pozemky 57.336 m2; neschváleno 12.571 m2
Nyní obec vlastní 0,96 ha lesy - po převodu to bude 6,69 ha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí Rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Lipník nad
Bečvou ze dne 7. 9. 2020 o stanovení pozemků určených k plnění funkce lesa (dle přílohy) a pověřuje
starostu učinit další kroky - vyjmutí pozemků 266, 265/1, 283/10, 283/9 a 283/11 ze zemědělského půdního
fondu a požádat o jejich prohlášení za pozemky určené k plnění funkce lesa.
Výsledek hlasování:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 6 / 12

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
4.4_Info-lesni-cesty
4.4_Mapa1
4.4_Mapa2-7
4.5. Darovací smlouva s TJ Sokol Veselíčko
Diskuze:
T. Šulák TJ Sokol Veselíčko souhlasí s finální verzí, zatím neschváleno výborem TJ Sokol Veselíčko ani
Českou obcí sokolskou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje darovací smlouvu se zřízením služebnosti mezi Obcí Veselíčko a
TJ Sokol Veselíčko.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2020/4 bylo schváleno.
Přílohy:
4.5_Darovací_smlouva_Veselíčko__06-11-2020
4.6. Žádost o odkup pozemku p. č. 24/11
odloženo na příští jednání (viz bod 7/2020/1a)

4.7. Návrh na změnu územního plánu na p. č. 347/14 v k. ú. Tupec
dopisy pana ***
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko neschvaluje návrh na změnu územního plánu na p. č. 347/14 v k. ú. Tupec.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Panáková, Štenglová)
Usnesení č. 7/2020/5 bylo schváleno.
5. Informace z jednání finančního výboru o přípravě rozpočtu obce na rok 2021; rozpočtové opatření
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí informaci z jednání finančního výboru, který schválil návrh
rozpočtu na rok 2021, jenž bude zveřejněn a bude se projednávat na prosincovém jednání zastupitelstva, a
rozpočtové opatření 9/2020.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
Navrh rozpoctu 2021
Zápis z FV 11_10_20
5c_Veselicko_zruseni SHM

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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6. Mateřská škola
6.1. Žádost o navýšení rozpočtu z důvodu karanténních opatření
změna závazných ukazatelů
Projedná se s p. ředitelkou, A. Panáková pošle nabídku 1+1 zdarma
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje žádost o navýšení rozpočtu z důvodu karanténních opatření
(nákup ozonového generátoru) v případě, že nebude možné realizovat operaci z rozpočtu školky.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
6.1_zadost MSV 1
6.2. Žádost o navýšení rozpočtu školní jídelny
změna závazných ukazatelů
Projedná se s p. ředitelkou MŠV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje žádost o navýšení rozpočtu školní jídelny (nutriční terapeut,
bezlepkové stravování) v případě, že nebude možné realizovat operaci ze zůstatku rozpočtu školky.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
6.2_zadost MSV 2
7. Výběrová řízení
7.1. Rekonstrukce místních komunikací Tupec
Rozeslána poptávka. Přišly 2 nabídky.
p. Gibl Stavby s.r.o. 119.306 vč. DPH
p. Tomáš Pumprla, Hranice 151.250 Kč vč. DPH
Diskuze:
T. Šulák
Ostatní
zastupitelé

jedná se o projektovou dokumentaci , která musí být přílohou k žádosti o dotaci, oprava
celých cest, ne jen poničených částí.
přiklánějí se k tomu, aby se počkalo na to, jak budou cesty po stavbě kanalizace
vypadat a pak se bude řešit projektová dokumentace na jejich opravu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje zpracování projektové dokumentace a rozpočtu
firmou na rekonstrukci místních komunikací v Tupci po výstavbě kanalizace a pověřuje starostu podepsat
smlouvu o dílo s firmou GIBL Stavby s.r.o.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
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Přílohy:
7.1_VZ 67
7.2. Dotační management
Osloveno 6 firem. 4 podaly nabídku v marketingovém průzkumu - jde pouze o srovnání cen na trhu na
plánované nebo možné projekty, nelze stanovit přesně, musí to být případ od případu:

Národní dotace (MZe):
RRAVM (Zlín) ***,
MS Engineering (Olomouc) ***,
STILT (Přerov) ***,
Sofis Grant (Praha) ***
Evropská dotace (IROP):
RRAVM ***
MS Engineering ***
STILT ***
Sofis Grant ***
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí informace o marketingovém průzkumu na zajištění žádostí
o dotaci a dotační management.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
7.2_VZ 66
7.3. Vodovod západní Veselíčko
T. Šulák: 12/2020 bude vyhlášen dotační titul, v lednu uzávěrka, 2022 by došlo k realizaci

8. Žádosti o dotaci
8.1. PORV MMR 2021 (A) - Podpora obnovy místních komunikací (Obnova MK Tupec po stavbě
kanalizace)
Min. 500 tis. Max. 10 mil. 80% dotace. Projekt 3 mil. = 600 tis. kofinanc. Viz návrh rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci do PORV MMR 2021 (A) - Podpora obnovy
místních komunikací na obnovu místních komunikací v Tupci po stavbě kanalizace.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
8.2. PORV MMR 2021 (K) - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí (100pro
Lipensko)
Bod byl vypuštěn z hlasování (viz bod 7/2020/1a)
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Min. 100 tis. Max. 200 tis. 80% dotace. Projekt 100 tis. = 20 tis. kofinanc (možnost rozpočítání dle obcí DSO
MRL, nebo z rozpočtu DSO MRL).

8.3. PORV MMR 2021 (E) - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (Nové vnitřní dveře v KDT)
O tomto bodu se nehlasovalo.

Min. 500 tis. Max. 10 mil. Dotace 80%. Předpoklad 500 tis. = 100 tis. kofinanc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci do PORV MMR 2021 (E) - Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov na nové vnitřní dveře a okna v Kulturním domě v Tupci.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
8.4. MZe: Vodovod západní Veselíčko
O tomto bodu se nehlasovalo.

9. Odpuštění nájmu hospodě Na Kovárně kvůli covidové krizi
Nájemné je 300 Kč/m2 za rok. 116m2 x 300 = 34.800 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje odpuštění nájmu hospodě Na Kovárně kvůli covidové krizi za rok
2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Panáková, Štenglová)
Usnesení č. 7/2020/6 bylo schváleno.
Přílohy:
9_Zadost HNK
10. Odvlhčení zdiva objektu - pilotní řešení pro BD7
Reakce na žádost pp. Markových (BD7/A3), kteří si stěžovali na vlhkost stěn.
Pilotní vyzkoušení systému Atmosan v levém křídle BD7, dosah 15 metrů _ cena 33.275 Kč. Pokud se osvědčí,
tak i do pravého křídla, 2x kulturního domu, případně obecního úřadu. MŠV to dle průzkumného měření
nepotřebuje.
Po diskuzi se zastupitelé shodli, že se nakoupí 2 odvlhčovače, které se budou dle potřeby dávat do vlhkých
bytů, kulturního domu...
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje nákup 2 přenosných odvlhčovačů.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2020/7 bylo schváleno.
11. Žádosti o příspěvek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje příspěvek organizaci Jsme tady Přerov ve výši 3.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2020/8 bylo schváleno.
Přílohy:
11_Zadost Jsme tady
12. Sociální pracovník obce a širšího regionu
T. Šulák požádal o uspořádání pracovní schůzky A. Panákovou na 14. 12. 2020, nebo v lednu 2021.
Byla by pozvána i p. Trpáková, které skončil pracovní poměr po skončení Projektu sociálního bydlení.

13. Mimořádná řešení neoprávněných trestních oznámení a stížností - odměna starostovi obce
Informace o problému bude podána v rámci bodu 3. Je zajímavé, kolik tento návrh bodu vyvolal emocí. Přitom
je zřejmé, že nemohl být myšlen vážně...

14. Různé
Paní ***: 1)poděkovala obci Veselíčko, obzvlášť p. Suchánkovi a p. Lehnertové, za nachystání parku a
kulturního domu na svatbu.
2) se zeptala, kdy se bude kopat kanalizace u mateřské školy. T. Šulák: po vánocích.
3) požádala obec, jestli by mohla letos darovat mateřské škole vánoční strom s osvětlením.
4) nové logo (skřítek Veselíček)
5) ionizátor vs. rekuperace - myslela si, že bude rekuperace stačit a teď se nakupují ionizátory. J. Lorenc:
Musely by být jiné (mnohem dražší) filtry v rekuperaci, aby fungovala jako čistička vzduchu od virů a bakterií.

P. Kolková se zeptala, jak se pokročilo s výrobou cedulí pro publikaci dotací.
T. Šulák: zatím se řešilo provizorními cedulkami, do konce roku se nechají cedule vyrobit.
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Ověřovatelé: Jiří Lehnert
Jiří Lorenc
Starosta

............................................................
............................................................

Tomáš Šulák ............................................................

Datum vyhotovení:
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