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 6/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen "ZOV"),
15. 12. 2021 v 18:00 hodin v Komunitní škola Veselíčko

Doba jednání:

2 hod. 10 min.

Přítomno:

9 zastupitelů, 9 veřejnost

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající:

Tomáš Šulák

Zapisovatel*:

Gabriela Podlesná

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

1. Úvod, program jednání, jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje program jednání s přidáním bodů 7.4. až 7.12. s ohledem
na zveřejnění pravidel (až po odeslání pozvánky na jednání ZOV) jako podkladů pro jednání
ZOK 13. 12. 2021; a vypuštění bodu 8. po jednání s ředitelkou MŠV 13. 12. 2021, vypuštění bodů 4.1, 4.3 a
4.4. Do bodu různé bod 9.1-Vyúčtování dotací pro spolky.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/1a bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje zapisovatelem Gabrielu Podlesnou a ověřovateli zápisu Jiřího
Lehnerta a Alžbětu Panákovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/1b bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení
ZOV/bod
1/2016/4A,B
1/2016/4C
8/2016/4f
4/2017/3b
10/2017/6
4/2018/4.5
11/2018/5.3a

Usnesení (zkráceno)
Směna pozemku – Pelz
Prodej pozemku KN949/8 - TJ Sokol
Směna zdi v parku s DDŠ
Předpozemek k školnímu hřišti – chodník
Řešení severních pozemků s MK2
Pronájem ordinace lékaře
urbanistická studie Humna (nad hřbitovem)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Plnění
GP k předložení
V rámci směny
V řešení
Dohoda smlouvy
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
4/2019/4.3
10/2019/4.1

urbanistická studie Za Vývozem
regulační plán
obnova hřiště pod radnicí a minihřiště v Tupci
rekonstrukce cesty od garáží k NaPam
pozemek 1687 s ÚZSVM
bezúplatný převod objektu ACO

11/2019/6.3

revitalizace rybníku Lukavec

11/2019/6.4a
11/2019/6.4b
12/2019/9.3

obnova stráně nad zámeckým parkem
vyzvat s Město Přerov k obdobnému řešení
ŽOD Sportovní centrum Veselíčko - hřiště

12/2019/9.4

ŽOD opravy chodníků a žlabů severní Veselí

1/2020/4.3b,
2/2020/2.2

Řešení +4BD7 a TRAWEKO

6/2020/7
7/2020/4
8/2020/4.2
2/2021/4.5
2/2021/8
2/2021/9
2/2021/10
2/2021/12
3/2021/7.1
3/2021/7.2
3/2021/7.3
3/2021/7.4
3/2021/7.5
4/2021/11.3

5/2021/2

podání ŽOD na PD reko kanalizace Veselíčko
darovací smlouvu mezi Obcí Veselíčko a TJ Sokol
záměr prodat část pozemků p. č. 1314 a 201/1 dle GZ
darovací smlouva mezi ObV a OK - části pozemků 1341/1 a
1341/5
podání žádostí o dotaci do NPŽP - PD Kanalizace Veselíčko
(KaVes)
rekonstrukce zázemí MŠV (dlažby, chodník, pergola, sklad
pomůcek aj.)
žádost o dotaci do PPŽP OK 3.3.2 na digitalizaci stavu stromů
žádost o dotaci na rekonstrukce chodníků Veselí-sever
a minimarket - MŠV - Tupec na MAS Moravská brána
do CLLD/IROP
"Venkov jedna rodina: Pestré akce pro všechny generace"
"Veselíčské léto 2021"
"Podpora JSDH Veselíčko"
"Bezpečné stromy v zámeckém parku"
"Efektivní a moderní komunikace obcí"
vyhlášení výběrového řízení na výměnu odvodňovacích žlabů
od domu č. p. 198 (hospoda U Helgy) po dům č. p. 122
řešení usnesení 4/2021/11.3, přestože pozemky pod
odvodňovacímu žlaby přejdou do vlastnictví obce až
po tzv. obnově katastrálního operátu z Olomouckého kraje
(SSOK) na Obec Veselíčko

Výhledově
Výhledově
Plán ŽOD MMR
Plán ŽOD MMR
V řešení
Kraj řeší přes RK
Zadání, dotace
MZe/MŽP
V řešení
V řešení
Dokončování PD
IROP SCLLD
u MAS MB
Po dokončení BD7+:
Dopis Traweko,
právník
vypsán DP na NPŽP
ČOS schválila
Samostatný bod
dodat podklady, GZ aj.
V řešení
Příprava PD
Uspělo, řešení Safe
Trees
Zadána PD,
CLLD/IROP:
nebylo možné podat
Realizace
Realizace
Vyúčtováno
Realizace
Realizace

Příprava VŘ

ZOV 5/2021
5/2021/4.1

5/2021/4.2

5/2021/4.3

5/2021/4.4

smlouvu o spolupráci se Sdružením měst a obcí východní
Moravy k řešení projektu "Zvýšení materiálového využití
odpadů v obcích Olomouckého kraje I"
vyhlášení záměru směny pozemků (cca 0,2 ha) mezi p.
Kamilem Jungem (budoucí p. č. 2031 v k. ú. Veselíčko
u Lipníka nad Bečvou) a Obcí Veselíčko (část parcely č. 845
v k. ú. Tupec ve velikosti budoucí p. č. 2031 v k. ú. Veselíčko
u Lipníka nad Bečvou), a to kvůli dokončení komplexní
pozemkové úpravy v k . ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. 956 v k. ú. Tupec
pro nezemědělské využití s tím, že se na vlastní náklady bude
starat o obnovení přírodního rázu krajiny a vytvoření
biokoridoru
o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby v k. ú. Tupec, parc.
č. 732, SV+kNN, IV-12-8022370

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Viz samostatný bod

Viz samostatný bod
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5/2021/4.5
5/2021/4.7

5/2021/5.1

5/2021/5.2

5/2021/5.3
5/2021/6a
5/2021/6b

5/2021/7.1

5/2021/7.2

5/2021/7.3

5/2021/8
5/2021/10.1
5/2021/10.2

smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021803/1, Veselíčko č. p. provedeno
7, svod do SV+kNN na parc. č. 15/1 v k. ú. Veselíčko u LnB
aktualizaci vnitřní směrnice k prodeji, oceňování a pronájmu
pozemků ve vlastnictví Obce Veselíčko 1/2021
přijetí dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2021 (DT Podpora budování a obnovy infrastruktury obce)
Provedeno, podklady
na projekt "Rekonstrukce komunikace po stavbě kanalizace
na KÚOK pro smlouvu
v místní části Tupec" ve výši 500.000 Kč
přijetí dotace z Programu na podporu pořízení
drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji 2021 V řešení
na projekt "Oživení nabídky Muzea Záhoří" ve výši 33.000 Kč.
přijetí dotace z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji
2021 na projekt " Muzeum Záhoří 2021 - podzimní výstavy
Příprava vyúčtování
Příběh starých map a Vánoční veselení ve výši 33.000 Kč
navýšení příspěvku pro Služby obce Veselíčko na opravu strojů
provedeno
ve výši 120.000 Kč
rozpočtové opatření 9/2021 dle přílohy
provedeno
podání žádosti o dotaci na vybudování nových herních prvků
na dětském hřišti na Veselíčku u obecního úřadu a nového
dětského hřiště u kulturního domu v Tupci do Programu
Podáno
obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR
2022 (DT 117D8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku) ve výši cca 400.000 Kč
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací
"hřbitovka, svrčovka a napoleonka" do Programu obnovy a
Podáno
rozvoje venkova MMR ČR 2022 (DT 117D8210A Podpora
obnovy místních komunikací) ve výši dotace cca 6.000.000 Kč
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci vnitřních dveří a
přilehlých prostor v Kulturním domě v Tupci do Programu
obnovy a rozvoje venkova MMR ČR 2022 (DT 117D8210E
Podáno
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov) ve výši
dotace min. 500.000 Kč
výměnu kotle v západním přízemním bytě západního křídla
provedeno
BD7 do výše 100.000 Kč dle marketingového průzkumu
finanční dar na podporu sociální služby pro Domov pro seniory
provedeno
Radkova Lhota ve výši 4.000 Kč
finanční dar na podporu neziskové organizace Jsme tady, o.p.s.
provedeno
ve výši 3.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí kontrolu usnesení ZOV 5/2021.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
2.1. Informace z jednání kontrolního výboru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí informaci z jednání kontrolního výboru dne 29.11. 2021.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
3. Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Informace:
- ocenění Obec 2030
- řešení D.*** (banky)
- Eko-Kom: pro info za 3Q vratka 102.688 Kč
- ČOV Osek nad Bečvou, platba 446.113 Kč bez DPH
- žádost o informaci, L. P***
- přihláška do prezentace Má vlast cestami proměn 2022 (BD7)
- Atlas regionu (kniha kreseb obcí regionu)
- rozšíření aplikace Atlas Consulting o modul ŽP- PF 2022
- VN41
- sborník dobré praxe MPSV - POSOB
- inzerce v PD/NP každoroční - publicita o dotačních projektech
- propagační předměty 2022
- logo obecní knihovny
- řešení kamenolom
- deratizace 2. vlna
Projekty:
- PD rozšíření vodovodu u hřbitova
- POV OK - schvalovací doložka, dodatek smlouvy č. 2
- výstupy k dotazům Kanalizace Tupec (viz. bod Různé)
- Dořešení plyn a elektro BD7+
- BEST - inventarizace 2021/2022 (stromy v parku)
- ZMEVO (dotaz stavu?)
- EMKO (dotaz stavu?)
- ZWOV - konzultace analýzy
- SCV - objekty, hřiště
- ENÚS - energetika
- Obchůdek 2021 - pomoc minimarket
Dotace:
- MZe památky
- SFDI - cyklostezky (příště)
- MOČR - válečné hroby a pietní místa
- Akční plán Strategie územního obvodu OK
Úřady:
- stanoviska k "černým" stavbám (oplocení ***
- výzva ROK k C19
- ACO: realitní kancelář
- vytyčení vlastnické hranice Tupec (Geocentrum)
- most Vicinov přes Lukavec
- NEINV MŠV - přímé náklady: počet zaměstnanců 9,05 (MŠ 6,39, ŠJ 2,66) - 4.426.294 Kč
- VEMEX energie: dopis, že vše je OK
- prodloužení nájmu ***.
Akce:
- 28. 10.: Kytice k pomníku / Pochod masek
- 30. 10.: Výsadba ovocné aleje
- 2. 11.: Zápisy KÚ OKO - digitalizace
- 3. 11: PS KPSS ORP LnB, PT
- 2. - 4. 11.: Rada SMS ČR, konference SMS, volební Republikové shromáždění SMS ČR, Ostrava
- 5. 11.: ZWOV, foto kompostárna+
- 8. 11: DPO Kroměříž
- 9. 11.: VCR, Olomouc (výbor cest. ruch)
- 10. 11: KKKPP OK, Olomouc (koncepce kultury)
- 11. 11.: řešení kanalizace, napojení na Osek / Svatomartinský košt vína (HNK)
- 16. 11.: Kytice k pomníku

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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- 18. 11.: Řešení analýzy odpadů k ZWOV
- 19. 11.: SMS OK online
- 20. 11.: Celostátní volební sněm TOP 09, online
- 23. 11.: Řešení KÚ OKO digitalizace
- 24. 11.: PS odpady SMS ČR / řešení KÚ OKO digitalizace
- 25. 11.: řešení BD7+
- 27. 11.: Advent Na Kovárně
- 29. 11.: Řešení KÚ OKO digitalizace (SAS) / Finanční výbor / Kontrolní výbor
- 30. 11.: seminář MMR (vizuální identita obcí aj.)
- 2. 12.: Rada SMS ČR online (pův. Valašské Klobouky)
- 6. 12.: Řešení KÚ OKO digitalizace / seminář NS MAS online (klimatická změna) / DPO: KB+Generali / VH
DSO MR Lipensko, LnB
- 7. 12.: VH DSO Moravská brána, Lazníky (PS odpady L-Z-P pro jednání s Veolia, mimořádný
příspěvek cca 25 tis. Kč 2019, 2020)
- 8. 12.: řešení plyn BD7+ / řešení pojištění 2022
- 10. 12.: výbor SMS OK online
- 13. 12. Geometrické zaměření, Mlčoch / ZOK / pracovní jednání zastupitelů
- 15. 12.: ZOV
Plánované akce:
- 16. 12.: PS OK SMART REGION odpady, online
- 20. 12.: Řešení KÚ OKO digitalizace
- 30. 12.: Rozloučení se starým rokem v zámeckém parku /?
- 2022: Předběžný plán akcí (viz. příloha)
Předběžné termíny jednání ZOV:
12./19. 1. - zapojení zůstatku do rozpočtu; 2./9. 3.; 13. 4. - schvalování případných úspěšných dotací
z OK (ZOK 11. 4.); 18. 5.; 29. 6.; 31. 8.; 21. 9. - poslední před komunálními volbami (30. 9. - 1. 10.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
3b_KaTup_odpovedi
Plan akci Veselicko 2022
4. Majetkoprávní záležitosti a smlouvy
4.1. Směna pozemků
Směny a prodeje pozemků se přesunou do roku 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje směnu pozemků p. č. 915/10 v k. ú. Veseličko u LnB a parc.
č. KN845 v k. ú Tupec.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
4.1_Smena Jung

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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4.2. Bezúplatný pronájem
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje bezúplatný pronájem pozemku parc. č. 965 v k. ú. Tupec
s Mysliveckým spolkem v Oseku nad Bečvou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2021/4.2 bylo schváleno.
Přílohy:
4.2_Pronajem Tupec
4.2_Pronajem Tupec_mapa
4.3. Vyhlášení záměru prodeje parc. č. 668
Směny a prodeje pozemků se přesunou do roku 2022.
47 m2 x 110 = 5170
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje vyhlášení záměru prodeje parc. č. 1668 v k. ú. Veselíčko u LnB.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
4.3_zadost o koupi Pazdera
4.4. Prodej částí pozemku parc. č. 1341 a 201/1
Směny a prodeje pozemků se přesunou do roku 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 1341 a 201/1 v k. ú. Veselíčko
u LnB o rozloze xxx za 110 Kč/m2, tj.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
4.4a_záměr prodej
4.4b_příloha záměru
5. Legislativní záležitosti
5.1. OZV 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Diskuze:
L. Pazderová se zeptala, jestli je to další poplatek k současným, které se platí? T. Šulák: Není, jedná
se pouze o změnu výše poplatku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/5.1 bylo schváleno.
Přílohy:
OZV poplatek odpady
5.2. OZV 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje OZV 5/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/5.2 bylo schváleno.
Přílohy:
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospod
5.3. Nová zřizovací listina Mateřské školy Veselíčko
Po několika připomínkách L. Pazderové se přesouvá schvalování do dalšího zasedání. Zastupitelé si vyžádali,
aby každý, kdo bude mít nějaké připomínky k nové zřizovací listině, dodá podklady do 20. 12. 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Veselíčko.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
6. Finanční záležitosti
6.1. Rozpočtové opatření 10/2021
Diskuze:
pan
Z***

se zeptal o kolik se zvýšil nájem po pořízení nového kotle. Zastupitelé odpověděli, že nájem
se nezvýšil, pouze nájemník bytu, kde se kotel pořídil, platí nějakou částku jako amortizaci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí rozpočtové opatření 10/2021.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
6.1_RO_10-2021
6.2. Informace z jednání finančního výboru
Z. Hradilová (předsedkyně Finančního výboru) seznámila zastupitele s informacemi z jednání
Finančního výboru. Nikdo z jeho členů nebyl proti Návrhu rozpočtu na rok 2022, byl vyvěšen na úřední desce
obce.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí informace z jednání finančního výboru 29. 11. 2021.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
6.3. Rozpočet obce na rok 2022
Diskuze:
L. Pazderová se zeptala na některé položky v Návrhu rozpočtu. T. Šulák řekl, že p. Lehnertová do dalšího
zasedání rozklíčuje. 3316 Veselíčské novinky: Proč je částka navýšená oproti minulému
roku? T. Šulák: jsou tam zahrnuty i jiné publikace, kniha Kapitoly z dějin Veselíčka III.
Z. Hradilová doplnila, že v rozpočtu není zapojen zůstatek z 2021, bude se řešit na dalším zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje rozpočet obce na rok 2022 dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 1 (Pazderová) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/6.3 bylo schváleno.
Přílohy:
6.3_ROZPOCET 2022
6.4. Pověření k rozpočtovým opatřením do konce roku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko pověřuje starostu obce k rozpočtovým opatřením do konce roku 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/6.4 bylo schváleno.
7. Žádosti o dotace a projekty
7.1. Zvonička sv. Floriana - podání žádostí na MZe (ÚOKVP)
Ze: od 1.2., 8.00 do 18.2. 23:59
max. dotace 300.000 Kč
ŽOD napíše TSu

Diskuze:
L. Pazderová se zeptala, jestli je na tuto akci myšleno i v rozpočtu. Z Hradilová odpověděla, že se započítá
i zůstatek z roku 2021, s některými spoluúčastmi na dotacích se počítalo rozpočtu na rok
2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Obnova zvoničky sv. Floriana"
do programu MZe - 126 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022 (ÚOKPV).
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/7.1 bylo schváleno.
Přílohy:
7B_Dotace OK
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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7.2. Program obnovy venkova OK - DT1
Chodníky Veselí sever + minimarket - Tupec, nebo VEZAM MŠV?
33 mil., dotace max. 600 tis. Kč, obce do 1000 obyvatel 50% dotace / nad 1000 je to 40%
ŽOD napíše TSu / v případě podpory bude vhodný stavební dozor
Podklady pro jednání ZOK - dotační programy - platí i pro body 7.4-7.12.
https://www.olkraj.cz/zok/13-12-2021/start.html
Tabulka: platí i pro body 7.4-7.12.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "ChVT"(Chodníky VeselíčkoTupec) - nové chodníky Veselí - sever a úsek minimarket - Tupec ve výši 600 tisíc Kč dotace a 600
tisíc Kč spolufinancování.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/7.2 bylo schváleno.
Přílohy:
Dotace OK 2022
7.3. Rekonstrukce hráze vodní plochy Lukavec
Na základě zpracované PD a rozpočtu se podá ŽOD na MZe, nebo MŽP, poté výběr firmy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje zadání projektu na Rekonstrukci hráze vodní plochy Lukavec
firmě AQUECON za 267 tis. Kč dle výsledků marketingového průzkumu.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2021/7.3 bylo schváleno.
Přílohy:
7.3_Lukavec
7.4. Zvonička sv. Floriana - podání žádostí na OK (PPP-OKP)
Max. možná dotace 500.000 Kč, 50%. Většinou se snižuje. Návrh rozpočtu 250.000 Kč dotace - 250.000 Kč
kofinanc.
závěrka 4.2.2022.
K podání ŽOD musí být smlouva o dodavateli.
ŽOD napíše TSu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Obnova zvoničky sv. Floriana"
do Programu památkové péče OK - obnova kulturních památek (PPP-OKP) OK 2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/7.4a bylo schváleno.
podmínka podání ŽOD do PPP-OKP je smlouva o dílo s vítěznou firmou.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje vyhlášení výběrového řízení na fyzickou realizaci projektu
"Obnova kapličky sv. Floriana v Chýlci" a jmenování výběrové komise ve složení Šulák, Lorenc, Lehnert,
Kolková.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/7.4b bylo schváleno.
7.5. Program podpory kultury OK
Dotace je 50% / 50% spolufinancování. Většinou se podpoří cca 30-50 tis. Není na tom závislé
spolufinancování. Jestli bude dotace do 35.000 Kč, tak je 100% dotace.
ŽOD napíše TSu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu podporu kultury na akci
"Veselíčské léto 2022" ve výši 100 tisíc Kč dotace.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/7.5 bylo schváleno.
7.6. Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury
Min. dotace 80.000 Kč, max. 1.000.000 Kč.
ŽOD napíše TSu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu na podporu investičních
projektů v oblasti kultury na akci "Obnova slunečníků" ve výši cca 80.000 Kč dotace (70%) a 35.000 Kč
spolufinancování.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/7.6 bylo schváleno.
7.7. Program památkové péče - Obnova staveb drobné architektury
Hlasování odloženo.

Dotace min. 15.000 - max. 75.000 (50% dotace)
ŽOD napíše TSu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Obnova vstupu do dvora naproti
zámku s revitalizací erbovního znaku" do Programu památkové péče - Obnova staveb drobné architektury
ve výši cca 75.000 Kč dotace.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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7.8. Dotační program pro sociální oblast - Podpora prevence kriminality
Min. 10.000 Kč / max. 100.000 Kč
plán: 60.000 Kč - 30 tis dotace (50%)
ŽOD napíše TSu
Diskuze:
P. Kolková se zeptala, jestli jsou kamery opravdu ve špatném technickém stavu. T. Šulák odpověděl, že
vůbec nefungují.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Výměna 3 starých kamer a
přepojení ze 2 na 1 stanici" do dotačního Programu pro sociální oblast - Podpora prevence kriminality
ve výši cca 60.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2021/7.8 bylo schváleno.
7.9. Dotační program pro sociální oblast - Podpora prorodinných aktivit
Min. 10.000 Kč - max. 150.000 Kč
Plán: 50 tis. dotace / 50. tis. kofinanc. Do 35.000 Kč 100% dotace.
ŽOD napíše TSu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Venkov jedna rodina V. - místní
partnerství pro všechny generace" do Programu pro sociální oblast OK - Podpora prorodinných aktivit
ve výši 50 tis. Kč dotace.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/7.9 bylo schváleno.
7.10. Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích
Min. 100.000 Kč. / max. 1.000.000 Kč. Dotace 50%
Pokud bude hotová zpracovávaná PD SCV.
ŽOD napíše TSu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Sportovní centrum Veselíčko
(SCV) - I. etapa (prvotní terénní úpravy - fotbal, tenis + volejbal + nohejbal, hasičská dráha) ve výši 500
tis. Kč dotace.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Kolková)
Usnesení č. 6/2021/7.10 bylo schváleno.
7.11. Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů
Odloženo, nehlasovalo se.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Min. 100.000 Kč / max. 500.000 Kč, 50% dotace
ŽOD napíše TSu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Jižní stezky krajinou Veselíčka a
Tupce" do výše 100.000 Kč dotace.
Výsledek hlasování:
Pro: 1 / Proti: 0 / Zdrželi se: 8 (Hradilová, Kolková, Lehnert, Lorenc, Panáková, Pazderová, Pechová,
Štenglová)
Návrh usnesení nebyl přijat.
7.12. Program na podporu JSDH
Min. 5.000 Kč / Max. 200.000 Kč, 50%. Do 35.000 Kč 100%.
plovoucí čerpadlo (může využívat i obec).
ŽOD napíše TSu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci do "Programu na podporu JSDH": zlepšení
akceschopnosti zásahové jednotky - plovoucí čerpadlo ve výši cca 40.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2021/7.12 bylo schváleno.
8. Žádosti o příspěvek
nepředloženo
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
8_zadost MSV
9. Různé
Pavla Kolková informovala zastupitele o vyúčtování dotací pro spolky: bylo žádáno celkem 40 tisíc Kč,
vyčerpáno 35 tisíc Kč, 22.11. SDH vrátil nevyčerpanou dotaci 5 tisíc Kč.

Kanalizace Tupec: Diskuze k dotazům a odpovědím
J. Z***: K 2. bodu: Zátěžová zkouška nebyla provedena ani fakturovaná, odpočet ve změnovém listu č. 5 se ptá, proč nebyla provedena zkouška? T. Šulák odpověděl, že nebyla v rozpočtu. J. Lorenc odpověděl, že
si myslí, že v rozpočtu byla a taky by ho zajímalo, proč nebyla provedena.
ke 3. bodu: Vyspádování komunikace na druhou stranu-komunikace byla zapravena dle požadavku, pouze
celoplošné zapravení, tak aby byl zvýšen komfort obyvatelstva. Nedošlo k překlopení spádů. Pokud by investor
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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chtěl komunikaci vyspádovanou dle ČSN, muselo by dojít ke kompletní rekonstrukci. K tomuto řekl J. Z***, že
spádování vůbec nefunguje, voda neteče do kanálů, ale do domů obyvatel.
K bodu 4: Drenáž ze zásypu kamenivem-byly provedeny jílové hrázky. Pokud by v dlouhodobějším horizontu
docházelo k problémům, je třeba hydrogeologem navrhnout opatření. Nelze jednoznačně říct udělejte
další hráze (mohlo by dojít k narušení vodních poměrů).
L. S*** řekl, že žádné drenáže provedeny nebyly. Měla by se doložit fotodokumentace hrázek.
k bodu 5: Netěsnost šachet: Elastoměrné těsnění je vždy mezi každou skruží nebo dnem a skruží.
J. Z*** dodá fotografie.
k bodu 6: Voda v kanalizaci-Před kolaudací byl zjištěn nátok, zhotovitel sanoval pryskyřicí při místním šetření
již bez nátoku. Nátok byl na plastové šachtě TEGRA DN600, mezi dnem a vlnovcem (předpokládám shrnuté
těsnění).
J. Z*** by nechal přetěsnit, pryskyřice je dle něj pouze dočasné řešení.
K bodu 7: Kamerové zkoušky a tlakové zkoušky jsou součástí předané dokumentace. Opravné zkoušky byly
předány vodoprávnímu úřadu a zaslány v el. podobě investorovi.
J. Z*** chtěl vidět kamerové zkoušky v době, kdy se prováděly. Pracovníci, kteří je prováděli, řekli že mají
zákaz se bavit s občany a byli arogantní.
J. Z*** upozorňuje na velmi vysokou spotřebu elektřiny v elektroměru čerpací stanice kanalizace Tupec.
Zastupitelé dohodnou schůzku s p. Němečkem a budou na ni pozváni i občané z Tupce.

A. B*** se zeptal, 1) proč se dělá u hřbitova přípojka k vodovodu a proč se neudělala i v místech, kde stavěl A.
Z***. Z. Hradilová se k tomu vyjádřila, že kdyby se napojil T. L***, který tam bude stavět, tak by ostatním
budoucím zájemcům znemožnil, aby se mohli na tento vodovod napojit.
2) se zeptal, jestli uplatnil starosta v roce 2014 penále na p. Giblovi za pozdní dodání projektové dokumentace
na kanalizaci Tupec. Tehdy mu to uložil kontrolní výbor.

Z. Hradilová se zeptala, jestli by šlo něco udělat s parkováním ve Veselí i v jiných částech obce. Bylo jí
doporučeno, že může dát anonymní podání na Policii ČR, ale to udělat nechce.
T. Šulák jí odpověděl, že chtěli řešit v roce 2010, ale byla podána petice a nikdy potom již k řešení nedošlo.
A. Panáková se vyjádřila, že je zbytečné mít na obou stranách silnice tak široké chodníky, jedna strana by
se mohla použít jako parkovací místa.

M. Štenglová se zeptala, kdy se bude dodělávat dvůr u BD 7 a následně fasáda.
T. Šulák odpověděl, že zatím nemá vyjádření elektrárny.

Z. B*** se zeptal, jestli se budou řešit výtluky na cestě z Veselí okolo hřbitova. L. S*** k tomu dodal, že je to
práce pro pracovníky obce a zvládnou to za dvě hodiny.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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L. S*** se zeptal, kdy se konečně dořeší problémy s rozhlasem.
T. Šulák odpověděl, že reklamoval u firmy, ale ta zatím nedojela.

J. Z*** se dotázal, jestli bude ještě někdy fungovat on-line vysílání zasedání zastupitelstva. Doporučil podat
inzerát na technika, který by dokázal on-line vysílání opět zprovoznit.

J. Z*** se zeptal, proč obec nezajistí školce rozvoz obědů. Ostatní obce jsou schopny si to zařídit samy. Je to
služba pro občany.
V minulých letech se řešil nákup auta, které by se používalo na rozvoz obědů, ale zastupitelé se shodli, že
provoz by byl nerentabilní.
Pokud školka nebude schopna zajistit rozvoz svých obědů, tak obec dohodne dovoz obědů externím
dodavatelem.

L. S*** znovu upozornil na lípu v Tupci, která je v život ohrožujícím stavu.
T. Šulák odpověděl, že objednával dendrologa, ale ten zatím nedorazil.

Ověřovatelé: Jiří Lehnert

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

Alžběta Panáková ............................................................
Starosta

Tomáš Šulák

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

Datum vyhotovení: 22. 12. 2021

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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