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 8/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen "ZOV"),
16. 12. 2020 v 18:00 hodin v Komunitní škola Veselíčko

Doba jednání:

1 hod. 5 min.

Přítomno:

8 zastupitelů, 3 občané

Omluveni:

A. Panáková

Neomluveni:
Předsedající:

Tomáš Šulák

Zapisovatel*:

Gabriela Podlesná

Ověřovatelé zápisu: Zuzana Hradilová, Monika Štenglová
*Předsedající v souladu s jednacím řádem Obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Úvod, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje program jednání doplněný o bod 9.4. Symbolický dar Řádu
Maltézských rytířů na počest úmrtí hraběte Jiřího Kryštofa Podstatzkého-Lichtenstein.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/2020/1a bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje zapisovatelem Gabrielu Podlesnou a ověřovateli zápisu Zuzanu
Hradilovou a Moniku Štenglovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/2020/1b bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení
ZOV/bod
1/2016/4A,B
1/2016/4C
8/2016/4f
4/2017/3b
4/2017/4.3
10/2017/6
4/2018/4.5
11/2018/5.3a
Vytvořeno v aplikaci UZOb.

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

Plnění
GP k předložení
V rámci směny
V řešení
Dohoda smlouvy
KÚOK 1. krok (3b)
Zadáno GZ, po KoPÚ
Vyhlášeno
Příprava
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11/2018/5.3b
11/2018/5.4
11/2018/6.9
11/2018/6.11
3/2019/
4/2019/4.3
10/2019/4.1
11/2019/6.3
11/2019/6.4a
11/2019/6.4b
12/2019/9.3
12/2019/9.4
1/2020/4.3b, 2/2020/2.2
5/2020/4.6
6/2020/7
ZOV 6/2020
7/2020/3
7/2020/4
7/2020/7

urbanistická studie Za Vývozem
regulační plán
obnova hřiště pod radnicí a minihřiště v Tupci
rekonstrukce cesty od garáží k NaPam
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 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.
podání ŽOD na PD reko kanalizace Veselíčko

Výhledově
Výhledově
Rozpočet 2021
2021+
Opraveno!
V řešení
nové jednání XII/20
Podklady projektant
V řešení
V řešení
Příprava
2021+
V řešení
V řešení
V řešení

záměr směny pozemků mezi ObV a RenoFarma Podzámčí
darovací smlouvu mezi Obcí Veselíčko a TJ Sokol
příspěvek organizaci Jsme tady Přerov 3.000 Kč

Samostatný bod
Dopis TJS
provedeno

Diskuze:
P. Kolková Usnesení 11/2019/6.3, kdo je vybraným projektantem (Lukavec)? Jiří Lorenc odpověděl: p.
Koutný z Oseka n. B., v první fázi prostuduje dokumentaci a vypracuje případný rozpočet
na opravu. Upozornil, že musí být odstraněny všechny náletové dřeviny z hráze, což je uvedeno
i v provozním plánu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání 7/2020.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
3. Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání ZOV

Informace:
- audit 2020/2 - rozesláno samostatně e-maily (3a)
- opatrovnictví kraje pro obec Veselíčko kvůli trestnímu oznámení č. 1 (3b)
- řešení MŠV
- žádost o opravu krajských silnic na KÚOK (3c)
- rybník Lukavec
- jednání za SMS s novou politickou reprezentací OK (1. kolo hejtman Suchánek, náměstek Šafařík, radní
Kocourková, Jakubec, Žůrek)
- daňový balíček: koordinace problému mezi obcemi v kraji, oslovení senátorů, příprava na demonstraci apod.
(3d)
- odstranění vad: most M-01 (cedule)
- vydáno a distribuováno do všech domácností: VN 38, PF 2021 (žluté)
- inzerce projektů obce 2020 v PD/NP
- rozhovor se starostou obce v časopise Moderní obec (3e)
- Moravský institut vzdělávání (Moravská škola tance Přerov) - natáčení divadla v KDT pro streamy
- město Přerov připravuje nový lesní hospodářský plán (viz ZMP 7.11., bod 16/3.6.1), který by měl být v lednu
2021; vůbec nebyla oslovena obce - možnost zajištění obecních cest před těžkou technikou
Projekty:
BD7+ - zápisy z KD každou středu, řešení dodatku smlouvy 2020 s firmou FACTORY - prodloužení do 28. 2.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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resp. 31. 3. 2020, nutný je souhlas MFČR / řešení akce 2019 s firmou TRAWEKO (aktuální jednání, bude možno
uzavřít až po realizaci a proplacení akce 2020)
KaTup - zápisy z KD na webu obce
VZV - vydáno Společné povolení na VZV (viz příloha), nyní zadán rozpočet na akci
Dotace:
- vydán inzerát do PD/NP na projekty 2020
- možnost dotace na opravy cest postižených kůrovcovou kalamitou na území OK, ZK, MSK (uzávěrka 12. 2.
2021), 60% dotace min. 500 tis., max. 10 mil.
- DP MZe 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
- Národní sportovní agentura (NaSA) vyhlásila v rámci programu 162 52 Regionální sportovní infrastruktura
2020-2024 výzvy 12 a 13 na podporu investic do sportovní infrastruktury do 10 mil. a nad 10 mil.
- závěrečná zpráva JSDH 2020 (naviják)
Akce:
- 20. 11., 23. 11. jednání s ředitelkou MŠV
- 23. 11. webinář Podpora regionálního rozvoje, vylidňování regionů, dostupnost služeb, PsP
- 25. 11., 9.30 - KS MAS OK (video) / prohlídka Lukavec / KD BD7+
- 26. 11. webinář SMS ČR: Změny v OPŽP 2021+
- 1. 12. přebírka polních cest u dálnice V-O a "cyklomostu" do Oseka
- 2. 12. - KD KaTup, KD BD7+
- 3. 12. - jednání s radní Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou (Piráti), investice, EU projekty, SMART, IT,
transparence - za SMS OK / bioložka v MŠV
- 4. 12. jednání se senátorkou Jitkou Seitlovou (KDU-ČSL)
- 7. 12. zastupitelstvo Přerova - investice do Polesí Svrčov ... bude nový hospodářský plán na 10 let
- 8. 12. webinář SMS ČR Střet zájmů - aktuální rozhodnutí NSS / Rada SMS ČR (video) - zejména daňový
balíček, organizační vazby - oslovení 5 senátorům OK a 4 za TOP 09 v ČR
- 9. 12. jednání s náměstkem hejtmana Janem Šafaříkem (Spojenci/KDU-ČSL), regionální rozvoj, územní
plánování, rozvoj venkova za SMS ČR - za SMS OK / pouštění koled v obecním rozhlase namísto nemožnosti
akce "Vánoční zpívání u zámku"
- 10. 12. jednání s právníkem, TDI, projektantem a realizátorem VŘ k akcím BD7+
- 11. 12. jednání s hejtmanem Josefem Suchánkem (STAN) - za SMS ČR
- 14. 12. jednání ŘV MAP MAS MB, schválení území pro MAP 3, LnB / kontrolní výbor
- 15. 12. platforma Krajská rodinná politika MPSV (videokonf.) / webinář SMS ČR Autorská práva a OSA /
jednání s radním Alešem Jakubcem (Spojenci/TOP 09), školství, prezentace MASP MB / jednání s radním pro
kulturu Janem Žůrkem (Spojenci/ProOL)
- 16. 12. ZOV
Plánované akce:
- jednání SP ke KoPÚ Veselíčko, SPÚ Přerov
- 22. 12. demonstrace starostů, Praha, vlajky ? asi nakonec nebude
- 23. 12. - 3. 1. - prázdniny MŠV
Úřady:
- KoPÚ Veselíčko
- rozhodnutí o umístění stavby "Infrastruktura pro RD Veselíčko - Tupec", p. *** (3g)
- doplnění projednání změny územního plánu LnB č. 10
- jinak soukromé stavby
Diskuze:
V. Pechová

(předsedkyně Kontrolního výboru) podala informace z jednání Kontrolního výboru konaného
dne 14. 12. 2020: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
M. Štenglová vznesla dotaz na nákup 2 vysoušečů, což bylo schváleno na minulém zasedání. J. Lorenc
se omluvil, že neodeslal starostovi slíbenou nabídku, napraví co nejdříve.
M. Štenglová zeptala se, jak je možné, že můžou být na opravovaném bytovém domě č. 7 plastová okna,
když to dříve nebylo možné a jestli se bude někdy řešit otázka výměny oken zbývajících
bytů. T. Šulák bere jako podnět k nápravě, J. Lorenc dodal, že by se měl udělat průzkum
trhu, aby se zjistila přibližná cena výměny oken v ostatních bytech.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání
ZOV, informace z jednání Kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
3c_oprava cest
3d_SMS_Senat_danovy balicek
3e_odpady 2021
3f_MO_rozhovor se starostou
4. Majetkoprávní záležitosti a smlouvy
4.1. Směna pozemků ObV a RenoFarmy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje směnu 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 a RenoFarma Podzámčí, a.s. získá pozemky parc. č. 922, 749, 781 a 887 v k. ú. Tupec.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 8/2020/2 bylo schváleno.
Přílohy:
4.1_záměr směny s renofarma
4.2. Záměr prodat část pozemků 1314 a 201/1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje vyhlášení záměru prodat část pozemků p. č. 1314 a 201/1 dle
geometrického zaměření v příloze.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/2020/3 bylo schváleno.
Přílohy:
4.2_a_sovadina
4.2_b_TAB
4.3. Věcné břemeno - parcely 951/11 a 951/17

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-8026676/02.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/2020/4 bylo schváleno.
5. Finanční záležitosti
5.1. Rozpočet obce na rok 2021

Popsala Z. Hradilová, předsedkyně Finančního výboru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje rozpočet Obce Veselíčko na rok 2021 dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 8/2020/5 bylo schváleno.
5.2. Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Veselíčko na období
2021-2024 dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 8/2020/6 bylo schváleno.
5.3. Informace o rozpočtovém opatření

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí rozpočtové opatření 10/2020.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
5.3_RO10_2020
5.4. Rozpočtové opatření do konce roku 2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko pověřuje starostu obce provádět rozpočtová opatření do 31. 12. 2020
za konzultace s místostarostkou a předsedkyní Finančního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/2020/7 bylo schváleno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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6. Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek

aktualizace dle připomínek auditu kraje, bude doplněno, změny vysvětlil T. Šulák
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje aktualizaci Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/2020/8 bylo schváleno.
Přílohy:
6_Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu
7. Péče o válečné hroby - obnova místa pomníku obětem válek

záměr vytvoření 2 nových kamenných sloupů v linii 3 sloupů: 1) 1. sv. válka vlevo: přenesení pamětní desky
ze zadní strany na nový sloup se znakem 1. republiky, 2) současný pomník 2. sv. války, 3) nový sloup vpravo
se současným státním znakem a symbolem sametové revoluce 1989 a symboly EU a NATO
projekt připraví a zpracuje starosta obce
uzávěrka 31. 1. 2021, dotace 80%, min. 50. tis.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na ministerstvo obrany do programu
107290 na zabezpečení péče o válečné hroby - obnova místa pomníku obětem válek.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
7_vyzva_valecne hroby
7_Zamery obnovy pomniku
8. Vodovod západní Veselíčko

marketingový průzkum 11/2020
p. Štajnerová řeší projekty KaTup a ENÚS
Diskuze:
P. Kolková
se zeptala, kolik by stála příprava k podání žádosti. T. Šulák odpověděl, že okolo 36.000 Kč.
M. Štenglová se zeptala, kolik peněz bude stát celá akce celkem. T. Šulák odpověděl, že cca 5 mil. Kč.
Projektová dokumentace stála 250.000 Kč, zbývá doplatit 20.000 Kč.
J. Lorenc
Měla proběhnout schůzka s firmou Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., zatím se nekonala. Je
potřeba vědět jistě, že by vodovod provozovala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Vodovod západní Veselíčko,
kterou zpracuje p. Štajnerová.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 1 (Pazderová) / Zdrželi se: 3 (Kolková, Lehnert, Štenglová)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení nebyl přijat.
9. Žádosti a příspěvky
9.1. Mateřská škola

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje navýšení rozpočtu MŠV z důvodu karanténních opatření - nákup
ozonového generátoru ve výši 15.000 Kč, a navýšení rozpočtu školní jídelny - nutriční terapeut, bezlepkové
stravování ve výši 10.000 Kč, a to v případě, že nebude možné realizovat operaci z rozpočtu školky.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/2020/9 bylo schváleno.
9.2. Charita Hranice

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje dar Charitě Hranice ve výši 3.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 8/2020/10 bylo schváleno.
Přílohy:
9.2_charita
9.3. Andělé Stromu života

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje dar pro Andělé Stromu života ve výši 3.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 8/2020/11 bylo schváleno.
Přílohy:
9.3_andele
9.4. Symbolický dar Řádu Maltézských rytířů na počest úmrtí hraběte Jiřího Kryštofa PodstatzkéhoLichtenstein

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje symbolický dar Řádu Maltézských rytířů na počest úmrtí hraběte
Jiřího Kryštofa Podstatzkého-Lichtenstein ve výši 3.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 1 / Proti: 2 (Lehnert, Pechová) / Zdrželi se: 5 (Hradilová, Kolková, Lorenc, Pazderová, Štenglová)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Přílohy:
9.4_Parte_Podstatzky
9.4b_parte překlad
10. Různé

10.1. Odvolání členky Finančního výboru L. Pazderové, přijetí nového člena

Z. Hradilová (předsedkyně Finančního výboru) se vyjádřila k práci výboru jako o týmové spolupráci a členství
Lucie Pazderové jí jako týmové nepřipadá. Vytkla Lucii Pazderové, že je členka finančního výboru a při tom
se téměř vždy zdržuje jako zastupitelka hlasování na základě podkladů finančního výboru
Lucie Pazderová podotkla, že nebyla přítomna zasedání posledního finančního výboru.
Zuzana Hradilová namítla, že p. Pazderová dostala jako členka podklady předem, dostala zápis, vše bylo
předem zveřejněno a přesto se p. Pazderová zdržela hlasování, i když zastupitelé, kteří nejsou členy finančního
výboru hlasovali pro. Podotkla, že již jednou letos L. Pazderovou na její jednání upozornila.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje odvolání Mgr. et Mgr.Lucie Pazderové z Finančního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Pazderová, Štenglová)
Usnesení č. 8/2020/12a bylo schváleno.
Po odvolání L. Pazderové byl navržen J. Lehnert jako nový člen Finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje Jiřího Lehnerta členem Finančního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 3 (Lehnert, Pazderová, Štenglová)
Usnesení č. 8/2020/12b bylo schváleno.
10.2. Dotazy

M. Štenglová se zeptala, jestli se obec už stala opatrovníkem p. ***.
T. Šulák odpověděl, že bylo právníkem podáno odvolání ke Krajskému soudu.

*** občanka obce: se zeptala, co se děje v mateřské škole, kolují zvěsti po okrese.
T. Šulák odpověděl, že není schopen odpovědět, ať se ptá přímo v mateřské škole.

*** občan se zeptal na směnu pozemků s firmou RenoFarma Podzámčí, kdy obec smění větší výměr pozemků
za menší.
T. Šulák a Z. Hradilová odpověděli, že má podat písemný dotaz, na který mu bude zodpovězeno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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*** občanka se zeptala, proč je v Rozpočtu obce na rok 2021, tak vysoká částka, 120.000 Kč, určená
na Muzeum Záhoří ?
Z. Hradilová odpověděla, že to je částka za veškeré náklady za muzeum a je možné, že nebude ani vyčerpána.

*** občanka se zeptala, kolik má obec právníků.
T. Šulák odpověděl, že několik a každý řeší něco jiného.

Ověřovatelé: Zuzana Hradilová
Monika Štenglová
Starosta

Tomáš Šulák

Datum vyhotovení:
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