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 2/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen "ZOV"),
30. 3. 2022 v 18:00 hodin v Komunitní škola Veselíčko

Doba jednání:

1 hod. 12 min.

Přítomno:

9 zastupitelů, 27 veřejnost

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající:

Tomáš Šulák

Zapisovatel*:

Gabriela Podlesná

Ověřovatelé zápisu: Monika Štenglová, Zuzana Hradilová
*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
A. Panáková navrhla stáhnout bod č. 7 (Kamenolom - smlouva o spolupráci mezi Obcí Veselíčko,
Statutárním městem Přerov a Kamenolomy ČR), má pocit, že situace není zralá na to, aby se o ní rozhodovalo.
Z. Hradilová se přidala také ke stažení bodu č. 7, důvodem je, že nezná názor občanů a neví, jak se rozhodnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje stažení bodu 7. z programu jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 1 (Šulák) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2022/1a bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje upravený program jednání 2/2022 (se stažením bodu 7
(Kamenolom - smlouva o spolupráci mezi Obcí Veselíčko, Statutárním městem Přerov a Kamenolomy ČR)).
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2022/1b bylo schváleno.
Starosta pověřuje zpracováním zápisu Gabrielu Podlesnou.
Diskuze:
L. Pazderová upozornila, že dlouho nebyla ověřovatelem zápisu a nejpozději na dalším zasedání by jím být
chtěla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje ověřovatele zápisu Zuzanu Hradilovou a Moniku Štenglovou.
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Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2022/1c bylo schváleno.
1.1. Složení slibu nového zastupitele obce
Václav Podlesný - nahrazuje Pavlu Kolkovou, 1. náhradník Jana Sovová mandát nepřijala
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí složení slibu nového zastupitele obce Václava Podlesného.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
1.2. Volba místostarosty/ky obce
T. Šulák, starosta, navrhl na funkci místostarostky obce Ing. Zuzanu Hradilovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje místostarostku obce Ing. Zuzanu Hradilovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Hradilová, Pazderová)
Usnesení č. 2/2022/1.2a bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje místostarostce Z. Hradilové odměnu ve stejné výši jako
bývalé místostarostce (15.000 Kč) od 30. 3. 2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Hradilová, Pazderová)
Usnesení č. 2/2022/1.2b bylo schváleno.
1.3. Organizační záležitosti výborů zastupitelstva obce
Starosta navrhl A. Panákovou předsedkyní Finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje Alžbětu Panákovou předsedkyní Finančního výboru
od 30. 3. 2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Panáková, Pazderová)
Usnesení č. 2/2022/1.3a bylo schváleno.
Starosta navrhl V. Podlesného členem Finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje Václava Podlesného členem Finančního výboru od 1. 4. 2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Pazderová, Podlesný)
Usnesení č. 2/2022/1.3b bylo schváleno.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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2. Kontrola usnesení 1/2022
Usnesení 6/2012:
6/2021/7.1: Obnova zvoničky sv. Floriana / MZe
6/2021/7.2: Chodníky Veselíčko-Tupec / POV OK
6/2021/7.9: Venkov jedna rodina V. - místní partnerství pro všechny generace / PSO-PRA
6/2021/7.10: Sportovní centrum Veselíčko (SCV) - I. etapa
6/2021/7.12: Plovoucí čerpadlo / PJSDH
ZOV 1/2022 schvaluje:
- 1/2022/1a: program jednání
- 1/2022/1b: ověřovateli zápisu Jiřího Lehnerta a Věru Pechovou
- 1/2022/4.1: prodej částí pozemků 1314 a 201/1 v k. ú. Veselíčko u LnB, kterým vznikne nový pozemek 1314/2
o rozměru 489 m2, a to za cenu 110 Kč za 1m2 - podepsána smlouva
- 1/2022/4.2 : vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1668 v k. ú. Veselíčko u LnB dle přílohy - viz samostatný
bod
- 1/2022/4.3: vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 1659 v k. ú. Veselíčko u LnB dle přílohy žadatel musí zajisti GZ a souhlas SÚ
- 1/2022/4.4: smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8026676/01 na pozemku parc.
č. 951/11 a 951/12 v k. ú. Veselíčko u LnB - vypraveno
- 1/2022/4.5: směnu pozemků p. č. 915/10 v k. ú. Veselíčko u LnB (vlastní p. Jung) a části p. č. KN 845 v k. ú.
Tupec (vlastní Obec Veselíčko) - v řešení
- 1/2022/4.6a: revokuje usnesení č. 6/2021/4.2 ze dne 15. 12. 2021
- 1/2022/4.6b: bezúplatný pronájem pozemku parc. č. 956 v k. ú. Tupec Mysliveckému spolku v Oseku nad
Bečvou - provedeno
- 1/2022/5.1: bere na vědomí výsledky auditu obce za rok 2021
- 1/2022/5.2: rozpočtové opatření č. 1/2022, zapojení zůstatku hospodaření obce z roku 2021 do rozpočtu obce
2022 ve výši 3.625.466,03 Kč - vyvěšeno, provedeno
- 1/2022/6: aktualizaci Plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav Veselíčku u LnB dle
návrhu Státního pozemkového úřadu a po projednání ve Sboru zástupců obce Veselíčko - předáno do dalšího
procesu dořešení KoPÚ
- 1/2022/7: pověřuje starostu obce zajištěním veřejného slyšení k problematice těžby v kamenolomu uskutečnilo se, viz. samostatný bod
- 1/2022/8: podání žádosti o dotaci do Programu podpory cestovního ruchu OK na "kulturní akce - cestovního
ruchu na Veselíčku 2022" - podáno
- 1/2022/9: zřizovací listinu Mateřské školy Veselíčko - vypraveno
- 1/2022/10: bere na vědomí Informace k dokončení projektu Kanalizace Tupec - víceúrovňové řešení
- 1/2022/11: výzvu na podporu spolků v roce 2022 /alokace 100.000/ - vyhlášeno, uzávěrka 30. dubna
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí kontrolu usnesení 1/2022.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
3. Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání ZOV
Informace:
- ENERGIE. řešení nového dodavatele elektřiny kvůli jednostrannému návrhu zdražení - místo Vemex bude
Yello (na 3 roky), řešení problému se skupinou okolních obcí a v rámci SMS OK, spolupráce s fm. Enterplex
(koalice obcí, škol...) / Česká plynárenská drží ceny dle aukce / cca červen bude aukce plynu pro léta
2023-2024 a aukce elektřiny pro léta 2025-2026 (vhodný je dle odborníků smluvní závazek dopředu) / je
vhodné řešit FVE, tepelná čerpadla apod. (budovy OúV, KDT...)
- ODPADY. velkoobjemový a nebezpečný odpad (AVE) / sběr železa, papíru a autobaterií (AVE), nová smlouva
oleje, dodatek smlouvy se svozovou firmou AVE
- nová legislativa, stanovisko KHS k pohřebištím - objednána digitalizace hřbitova vč. zavedení do mapového
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portálu a generování smluv (GeoMorava)
- kácení a ošetření stromů (LK Les), / příprava zmapování zdravotního stavu stromů (zejména v parku) a
zavedení do systému Safe Trees - Bezpečné stromy (aktivita projektu "iVeslo") / objednávka tašek na třídění
odpadů (Ekokom)
- Policie ČR: vyrozumění k oznámení ve věci křivého obvinění
- žádost o změnu jízdního řádu Veselíčko-Vicinov-Lazníky na KIDSOK
- náhradní výsadba stromů a keřů Tupec (Dopravoprojekt Brno)
- nové plachty na slunečníky pro letní akce (Tara)
- podněty sociálních služeb obce a venkov pro ORP LnB a KÚOK
- přihláška do soutěže E.ON Energy Globe 2022 (
- dořešení smlouvy s TJ Sokol
- kresba loga na fasádě MŠV, do dne otevřených dveří mateřinky
- řešení DPO
- výstava Cestami proměn na Veselíčku
- Mobilní rozhlas je MUNIPOLIS
Projekty:
- KaTup _ řešení reklamace vůči zhotoviteli, vodoprávní kontrola OŽP MěÚ LnB (28. 3.)
- KaVes _ jednání s projektantem a dotačním specialistou o zajištění souladu parametrů projektu s pravidly
nových dotačních programů (OPŽP 21-27 a MZe
- BD7(1) _ zaslán dopis Traweko k uplatnění nároku na náhradu škody a vzájemném započtení pohledávek,
firma nepřijala
- BD7(2) _ řešení připojení ČEZ
- výsledky dotačních programů PORV MMR 2022 a dotací OK 2022 zatím nejsou
- SCV připraveno k podání ŽOD
- monitorovací zprávy OvZ, ZvO, REKO ZaPark, ENÚS (vše OPŽP)
Možnosti dotací:
- výměna oken v BD7 (NPŽP: Nová zelená úsporám)
- projekt ObV ve spolupráci se Sencito "iVeslo" do nového programu SMART Region OK 2022
- projekt na digitální učební pomůcky pro MŠV (MŠMT - Národní plán obnovy (NPO)
- obnova parkoviště u pošty a vytvoření nového parkoviště pod pomníkem (NPŽP: propustné, polopropustné
povrchy, zeleň _ uz. do 31. 8.) _ zadána jednoduchá PD, poté řešení SÚ
- FVE garáže v Chýlci a sběrna ovoce (NPO, OPŽP)
- Sběrný dvorek a Re-Use centrum Pastvisko /u bývalé sběrny ovoce/ (NPO, OPŽP)
Úřady:
- vyjádření v VRT (Brno)-Prosenice-Ostrava
- zadání nových značek a výměna "rezavého" dopravního značení (7 míst) - příprava pro SSÚ
- rekonstrukce mostu mezi Vicinovem a Lomem (zafinancuje KaČR)
- individuální stavby

Akce:
- 17. 2. VH KS MAS OK, Plumlov / PS koncepce kultury OK, Olomouc
- 18. 2. Jednání SPOV OK a SMS OK, online (SVR*22, POV*23, Obchůdek*22, odpady, zdražování energií /
seminář Elektronické nástroje a jejich využití v praxi, SMS online
- 18. 2. jednání SMS OK a SPOV OK online /seminář elektronické nástroje obcí
- 23. 2. VH DSO MRL, neúčast, jarní prázdniny dětí OL
- 26. 2. Vodění medvěda
- 28. 2. Jednání s právničkou ohledně BD7(1)
- 1. 3. Jednání ke kronikám obce / VH DSO MB, Výkleky
- 2. 3. Řešení provedení obnovy žlabů od ObÚ do Veselí sever
- 4. 3. PS sociální SMS ČR, online
- 7. 3. jednání k řešení KaTup / jednání TOPAZ k Ukrajině
- 8. 3. seminář MMR - SMART Region, online / hodnocení projektů VCR OK (výbor pro rozvoj cestovního ruchu)
- 9. 3. seminář MMR k IROP 2 (2021-2027), výběrová kritéria /jednání se Sensito k projektu "iVeslo"
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- 10. 3. vyvěšení tibetské vlajky / konference Regionservis, Velká Bystřice / jednání ke klíčovému projektu
MAS MB v OPZ+ 2021-2027, LnB
- 11. 3. Dětský karneval, Happy Bee v KDT
- 12. 3. Sběr železa a papíru (SDH) / výroční schůze ČZS (zahrádkáři), KŠV
- 14. 3. jednání k ubytování Na Lapači - Ukrajinci / jednání k řešení aktivit Rodinné politiky OK / jednání
s nám. hej. Slavotínkem - využití ACO u lomu
- 15. 3. dořešení převodu monitorovacích kamer na 1 základnu / jednání PS SMART Odpady OK (radní Šmída a
aktéři z oboru), Olomouc
- 16. 3. Seminář "Vesnice roku 2022 - cesta za stuhou", CSV/SPOV k SVR 2022, Příkazy
- 18. 3. jednání starostů k řešení Amazon Kojetín, Tovačov (účast jako př. SMS OK, výstupy v médiích)
- 19. 3. velkoobjemový a nebezpečný odpad u minimarketu (AVE)
- 21. - 25. 3. sbírka pomoci pro Ukrajinu, předána na KACPU Olomouc - díky všem občanům za přípěvk
- 21. 3. seminář SMART pro MAS a regiony, online / jednání finančního výboru
- 22. 3. jednání s řed. MŠV / jednání k obnově a novým značkám, fm. Svoboda
- 23. 3. jednání pasportu hřbitova (GeoCentrum) / hodnocení projektů VCR, Olomouc / Veřejné slyšení
"Kompenzace za kamenolom" (viz média)
- 24. 3. jednání na místě k řešení žlabů pod radnicí, u kovárny (fm Poklopy)
- 25. 3. jednání SMS OK na SZIF, Ol - zejména řešení koordinace postupu obcí v energetice
- 26. 3. vernisáž výstavy "Lazaret na vesnici", MuZa / závody Radslavská přilba, stanoviště Veselíčský
strongman
- 28. 3. vyvěšení moravské vlajky, Jan Amos Komenský / vodoprávní řízení OŽP LnB ke KaTup, účast obyvatel
nad rámec standardního správního řízení / jednání s NT Veslo
- 29. 3. seminář Digitalizace obcí I., online / jednání s KÚ ke sporným pozemkům v rámci OKO (digitaliizace
intravilánu) / jednání k el. nástrojům (radary aj.) k projektu "iVeslo"
- 30.3. jednání starostů SO ORP LnB se zástupci MěÚ LnB / ZOV
Plánované akce:
- 31. 3. seminář Digitalizace II. / PS ŽP SMS ČR / jednání k DPO, Zahrada Kroměříž
- 1. 4. jednání s projektantem Baumas, konzultace se svozovou firmou SUEZ (Veolia)
- 2. 4., 9.00: akce Ukliďme Veselíčko v rámci kampaně Ukliďme Česko
- 3. 4. Májkování
- 5. 4., 9-13: Den malých obcí, Olomouc
- 6. 4. jednání SPÚ digitalizace katastru - začne přesné geometrické zaměřování na základě průzkum v loňském
roce! / MASkathon
- 7. 4., 15-18: jednání ke KKKPP OK
- 8. 4. veřejnoprávní kontrola MŠV na místě
- 9. 4. Knižní bazar, knihovna
- 11. 4. ZOK
- 12. 4. jednání OK a KÚOK se starosty obcí SO ORP LnB, Lipník (poprvé za 12 let)
- 20. - 21. 4. VH NS MAS ČR, Nové Město nad Metují
- 22. 4. KV SMS OK, online
- 23. 4. Den otevřených dveří v MŠV
- 25. 4. ZMP (lom)
- 26. 4. VH SPOV OK, Čelechovice na Hané
- 29. 4.: PS sociální SMS ČR, online
- 30. 3., 17.00: Pálení čarodějnic, HNK
- 6. 5., 9.00: jednání KS MAS OK, Olomouc - strategie MAS a pravidla dotací 2022-2027
- 7. 5. Jarní nohejbalový turnaj NT Veslo, SASZ
- 8. 5. pietní akt a květiny k pomníku obětem válek
- 10. 5. Krajské shromáždění SMS OK, Majetín
- 15. 5., 11.00: Veselíčské svatojánské hody, Vicinov u kapličky JN, hraje Moravská veselka
- 21. 5. Sportovní hry MR Lipensko, LnB
- 27. 5. ples GLnB v KDT
- 28. 5. Pochod veselíčskými lesy (PVL), TJ Sokol, SASZ
- 11. 6., 14.00: Záhorské slavnosti (Víkend otevřených zahrad), ZaPark
- 22. - 23. 7. Festival mladého umění a řemesel MEZI STROMY, ZaPark

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 5 / 11

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání
ZOV.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
4. Majetkoprávní záležitosti a smlouvy
4.1. Prodej pozemku p. č. 1668 (Pazdera)
Prodej pozemku pro p. Pazderu je jednoduchý. V případě p. Huňky je věc procesně složitější, je potřeba řešit
rozdělení pozemků - souhlas SÚ MěÚ LnB, geometrické zaměření, kupní smlouva a zápis na katastr.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje prodej pozemku parc. č. 1668 v k. ú. Veselíčko u Lipníka nad
Bečvou o velikosti 47 m2 za 110 Kč/m2, tj. 5170 Kč p. Romanu Pazderovi a pověřuje starostu obce
podepsat kupní smlouvu, kterou zajistí žadatel.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 2/2022/4.1 bylo schváleno.
Přílohy:
4.1_záměr_prodej_Pazdera
5. Legislativní záležitosti
5.1. Aktualizace OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje aktualizaci OZV o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2022/5.1 bylo schváleno.
Přílohy:
5.1_aktual OZV_odpady
5.2. Aktualizace OZV o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje aktualizaci OZV o poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2022/5.2 bylo schváleno.
Přílohy:
5.2_OZV poplatky odpady

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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5.3. Ceník za nakládání s odpady pro právnické a podnikající fyzické osoby
Diskuze:
L. Pazderová se ptá, jestli se ceny navýšily. G. Podlesná odpověděla, že ne.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje ceník za nakládání s odpady pro právnické a podnikající fyzické
osoby dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2022/5.3 bylo schváleno.
Přílohy:
5.3_Ceník_poplatky odpady
6. Finanční záležitosti
6.1. Účetní závěrka obce 2021
Podklady jsou na EÚD: http://veselicko.imunis.cz/edeska/detail?id=2984
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje účetní závěrku Obce Veselíčko včetně výsledku hospodaření obce
za účetní období 2021, sestavenou ke dni 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 2/2022/6.1 bylo schváleno.
Přílohy:
6.1_Zaverecny ucet obce
6.1b_audit_compressed
6.1c_inv._compressed
6.1d_roz, vzz, př. obec-komprimovaný
6.1e_mš
6.3b_SOV
6.2. Závěrečný účet obce 2021
podklady viz bod 6.1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje závěrečný účet Obce Veselíčko za rok 2021 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 2/2022/6.2 bylo schváleno.
6.3. Účetní závěrka Služby obce Veselíčko 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje účetní závěrku SOV p. o. za rok 2021.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 7 / 11

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 2/2022/6.3 bylo schváleno.
Přílohy:
6.3_SOV_ucetni zaverka
6.3b_SOV
6.3c_protokol o kontrole
6.4. Rozdělení hospodářského výsledku SOV 2021
podklady viz bod 6.3
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje převod financí SOV p. o. do fondů dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 2/2022/6.4 bylo schváleno.
Přílohy:
6.4_SOV_rozdeleni do fondu
7. Kamenolom - smlouva o spolupráci mezi Obcí Veselíčko, Statutárním městem Přerov a
Kamenolomy ČR
23. 3. veřejné slyšení se zástupci Kamenolomů ČR a právníka obce
Bod se neprojednával.

8. Nákup kopírky
současná kopírka Kyocera je již 10 let. Jen opravy by stály cca 30 tis. Kč. Vzhledem k věku to již není účelné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje nákup multifunkční kopírky Sharp dle výsledků marketingového
průzkumu za 80.416,60 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 2/2022/8 bylo schváleno.
9. Zadání cenového průzkumu na novou travní sekačku
Současná travní sekačka Aebi Terratut je funkční již 15 let! Doufáme, že po opravě vydrží ještě letos přelom
jaro/léto.
Ceny průzkumu z roku 2019 jsou překonané. Zadání oslovení firem k cenové nabídce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko pověřuje starostu obce ve spolupráci s pracovníky obce
zajistit marketingový průzkum na nákup nové travní sekačky ve výši cca 0,5 - 1 milion Kč.
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Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 2/2022/9 bylo schváleno.
10. Žádosti o dotaci
Zcela nový dotační program SMART Region OK 2022 (výše dotace 30-250 tis. Kč, 50%)
Aktivity:
Mobilní aplikace SENCITO - úložiště dat ze senzorů a komunikační nástroj v obci - část informací bude
zveřejněna na webu podobně jako mapový portál a UZOb
Síť Lora Gateway - pro zabezpečený přenos dat mezi senzory a aplikací 2x (kvůli délce obce)
Infokanál (napojení systému MUNIMOBIL)
Online data z rychlostního radaru
Senzor měření spotřeby - plyn 9x (obecní objekty)
Senzor měření spotřeby - elektřina 10x (obecní objekty)
Senzor měření kvality vzduchu CO2 2x (veselíčko, Tupec)
Senzor měření hluku - 2x - v souvislosti s kamenolomem (Za Skalou, BD7)
Senzor meteostanice - 1x
Radary 2x (u mateřské školky, u vjezdu do obce od Oseka) - zachycení statistiky rychlostí vozidel
Předběžná cena: 107 tis. Kč + 2x radary RMR-32 180 tis. = 290 tis. Kč (145 vlastní, 145 dotace)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "iVeslo" do programu 15_1
SMART region Olomouckého kraje 2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 1 (Lehnert) / Zdrželi se: 2 (Panáková, Pazderová)
Usnesení č. 2/2022/10 bylo schváleno.
11. Žádosti o finanční dar
A. Panáková navrhla 5000 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje finanční dar ve výši 5000 Kč (pěttisíc korun) Centru Dominika
Kokory.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2022/11a bylo schváleno.
2.000
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje finanční dar Lince bezpečí, z.s., ve výši 2000 Kč (dvatisíce korun).
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2022/11b bylo schváleno.
5.000
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje finanční dar Moravskému institutu vzdělávání, o.p.s., ve výši
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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5000 Kč (pěttisíc korun).
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2022/11c bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje žádost p. Milana Paláška o odpuštění dluhu na nájemném za
pronájem prostor Hospůdky na Kovárně (Veselíčko 42) za 2. pololetí 2021 z důvodu covidové pandemie.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 2 (Pazderová, Štenglová) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2022/11d bylo schváleno.
12. Různé
Diskuze:
L. Pazderová upozornila na nepořádek okolo hospody ve dvoře, neuklizené ozdoby z Halloweenu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí žádost p. Milana Paláška s realizací projektu "Zelená
zahrádka" (venkovní posezení za Hospůdkou Na Kovárně). Bude realizováno z vlastních zdrojů bez
příspěvku obce, tak jak bylo uvedeno v žádosti.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Diskuse:
Z.Hradilová: se zeptala , kdy bude v obci další vítání občánků, protože se jí ptaly maminky. A. Panáková
odpověděla, že je v plánu, dojde k jednání s ředitelem DDŠ (Dětský domov se školou), ve spolupráci
s mateřskou školou. Bude více vítání občánků za sebou, kvůli covidu se akce nekonala. L. Pazderová se zeptala,
zda by nešla tato akce udělat v Komunitní škole. A. Panákové se zdá prostředí v DDŠ pěknější.
Z. Hradilová upozornila na plasty v bioodpadu, žádá starostu o upozornění starostů z okolních obcí, aby své
občany poučili, že nemají bioodpad do kontejnerů vyhazovat v plastových pytlech. Zároveň pozvala všechny
přítomné na akci dne 2. 4. 2022, Ukliďme Veselíčko.
Monika Štenglová se dotázala, zda je vyhlášena dotace na nová okna (BD7). T. Šulák odpověděl, že teprve bude
vyhlášena.

Přílohy:
Dodatek k diskuzi 30.3.2022

Ověřovatelé: Monika Štenglová ............................................................

Starosta

Zuzana Hradilová

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

Tomáš Šulák

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

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 10 / 11

Datum vyhotovení: 8. 4. 2022
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