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 3/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen "ZOV"),
15. 6. 2022 v 18:00 hodin v Komunitní škola Veselíčko

Doba jednání:

2 hod. 50 min.

Přítomno:

8 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné, 21 veřejnost

Omluveni:

V. Pechová

Neomluveni:
Předsedající:

Tomáš Šulák

Zapisovatel*:

Gabriela Podlesná

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

1. Úvod, schválení programu, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje program jednání ZOV 3/2022 s vypuštěním bodů 4.5, 5.4, 7.4, 7.6
a 14 a na základě jednání finančního výboru dne 13. 6. 2022 v bodu 6 doplněním bodů 6.1. (FV)
6.2 (RO 2-4/2022), 6.3 (SOV) a 6.4 (RO 5/2022).
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/1a bylo schváleno.
Starosta obce určuje zapisovatelem Gabrielu Podlesnou.
Diskuze:
Z. Hradilová

okomentovala, proč se zastupitelé zdrželi ve svém hlasování: zpětná vazba
na to, že každý má právo se nezúčastnit hlasování, což je oblíbená činnost
L. Pazderové.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje ověřovateli zápisu Lucii Pazderovou a Alžbětu Panákovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 1 / Proti: 0 / Zdrželo se: 7 (Hradilová, Lehnert, Lorenc, Panáková, Podlesný, Štenglová, Šulák)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje ověřovateli zápisu Jiřího Lehnerta a Václava Podlesného.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1 (Podlesný)
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Usnesení č. 3/2022/1b bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení
ZOV 2/2022 schválilo:
2/2022/1.2a: místostarostku obce Ing. Zuzanu Hradilovou
2/2022/1.3a: Alžbětu Panákovou předsedkyní Finančního výboru od 30. 3. 2022
2/2022/1.3b: Václava Podlesného členem Finančního výboru od 1. 4. 2022
2/2022/4.1: 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
2/2022/5.1: aktualizaci OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle přílohy
2/2022/5.2: aktualizaci OZV o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy
2/2022/5.3: ceník za nakládání s odpady pro právnické a podnikající fyzické osoby dle přílohy
2/2022/6.1: účetní závěrku Obce Veselíčko včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2021,
sestavenou ke dni 31. 12. 2021
2/2022/6.2: závěrečný účet Obce Veselíčko za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
2/2022/6.3: účetní závěrku SOV p. o. za rok 2021
2/2022/6.4: převod financí SOV p. o. do fondů dle přílohy
2/2022/8: nákup multifunkční kopírky Sharp dle výsledků marketingového průzkumu za 80.416,60 Kč vč. DPH
2/2022/9: pověřuje starostu obce ve spolupráci s pracovníky obce zajistit marketingový průzkum na nákup
nové travní sekačky ve výši cca 0,5 - 1 milion Kč – provedeno, samostatný bod
2/2022/10: podání žádosti o dotaci na projekt "iVeslo" do programu 15_1 SMART region Olomouckého kraje
2022 – provedeno, samostatný bod
2/2022/11a: finanční dar ve výši 5.000 Kč Centru Dominika Kokory
2/2022/11b: finanční dar Lince bezpečí, z.s., ve výši 2.000 Kč
2/2022/11c: finanční dar Moravskému institutu vzdělávání, o.p.s., ve výši 5000 Kč
2/2022/11d: 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
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání 2/2022.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
3. Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání ZOV
Informace:
- řešení opatrovnictví ***
- konkurs na nového ředitele/ředitelku MŠV
- EKOKOM: vytříděné odpady za rok 2021 74,064 tun _ zisk 323.955,5 Kč _ úspora energie 2 146 252 MJ
- Renofarmy: budou provádět letecký postřik kukuřice před zavíječem kukuřičným
- probíhá digitalizace kronik, fm. DigiPaper
- objednávka malované mapy fm. CBS na počmáranou tabuli u minimarketu
- Sportovní hry MRL: poděkování FC Veslo, NT Veslo a stolním tenistům, že reprezentovali obec. Nohejbal
1. místo, fotbal 3. místo, soutěž obcí celkově 3. místo.
- navýšení cen svozové firmy AVE o 5% za svoz SKO a 10% za dopravu (ceny nafty)
- Enterplex: účast na burze energií na roky 2023-2024
- digitalizace pasportu hřbitova, GeoMorava
- bezdrátová technologie odvlhčení zdiva, fm. Empemont, instalace v BD7
- výroba infopanelu v akci Má vlast Cestami proměn 2022 - rekonstrukce BD7
- propagace ObV v publikaci Poznávací atlas regionu
- nová vlajka pro FC Veslo
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- články v PD/NP o Veselíčku 26. a 29. 4.
Region:
- výzva SMS, SPOV a NS MAS k posílení alokace POV OK 2022
- řešení komunitní energetiky na více fórech
Projekty:
- Kanalizace Tupec - vypořádána reklamace, dokončena kontrola OŽP LnB, je vydán územní souhlas
k přípojkám objednaným u p. Gibla, obec doručí výzvy obyvatelům k připojení do domácností,
- BD7/II. - vydán kolaudační souhlas, dokončovací práce, problém s kapacitami na stavebním trhu
- DNN - cyklostezka Osek-Veselíčko zapsána do plánu ITI OlAg (problém dořešení komplexních pozemkových
úprav Veselíčko
- příprava BD7 III. - střecha západního křídla (orientační nacenění projektové
dokumentace cca 665.000 Kč vč. DPH) + nová okna, obojí lze řešit samostatně
- příprava veřejného prostranství u minimarketu (orientační nacenění PD cca 362.000 Kč vč. DPH)
- příprava sběrného dvora Pastvisko (orientační nacenění projektové dokumentace cca 362.000 Kč vč. DPH)
- Ředitelství silnic a dálnic: Náhradní výsadba Tupec 349 stromů a 4888 keřů
- projekty do MAP (MAS MB): mj. VEZAM, DPMB, VELES (Venkovní zázemí mateřinky, Dům přírody Moravské
brány, Veselíčská lesní stezka)
- konzultace projektu AIA (Automatický informační manažer) pro obec Veselíčko
Úřady:
- Státní pozemkový úřad: problém dalšího odvolání občanky ke komplexním pozemkovým úpravám-zdržení
- Katastrální úřad - vklady obec/TJ Sokol, obec-Olomoucký kraj, obec-občané _ v řešení
- Městský úřad Lipník nad Bečvou: Dětský domov se školou pozemky, dělení a scelování (viz směna, dále
v zápisu)
- MMP: řešení nového připojení a odstranění staré kabeláže Svrčov; Lazníčky - splašková kanalizace
- správní řízení OBÚ pro MSK a OK
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: problém pozemku v cestě, severní Tupec
- SSÚ LnB, DI PČR: problém značky resp. "místní dopravní úprava"
- PČR: nahlášení černé skládky na pomezí T, L, O, DÚ - policie předala na přestupkové
- KIDSOK: nové jízdní řády; dílčí řešení BUS do Lazníků
- KÚOK: ubytování Ukrajinců - ORP, Lapač; DTM OK (digitální technická mapa); řešení Mamout Bike
ve správním řízení (úprava trasy)
- MěÚ LnB: vyjádření k novým stavbám, přípojkám apod.
- MěÚ LnB: VOLBY Veselíčko - petice NK 36, petice SNK 62 podpisů; prodloužení SP "objekt za zámkem" pro
DDŠ
Akce:
- 31. 3. seminář SMS Digitalizace obce II. online / jednání PS ŽP SMS ČR online (DTM, Petlahve aj.) / jednání
k opatrovanci ***, Zahrada Kroměříž
- 1. 4. jednání s projektantem Baumas, konzultace se svozovou firmou SUEZ (Veolia)
- 2. 4., akce Ukliďme Veselíčko v rámci kampaně Ukliďme Česko
- 3. 4. Májkování
- 5. 4. Den malých obcí, Olomouc
- 6. 4. jednání SPÚ a SÚ k digitalizaci katastru - začne přesné geometrické zaměřování na základě průzkum
v loňském roce!
- 7. 4. jednání ke KKKPP OK, Olomouc (koncepce kultury)
- 8. 4. seminář SMS Obecní referendum, online
- 9. 4. Knižní bazar, knihovna
- 11. 4. ZOK online / jednání o poradenství k odpadovému cyklu
- 12. 4. jednání OK a KÚOK se starosty obcí SO ORP LnB, Lipník (poprvé za 12 let) / jednání Amazon Kojetín,
Tovačov (za SMS ČR)
- 13. 4. jednání s KÚOK Domova Skalička o budoucnosti ACO / jednání k VRT MB, LnB / jednání zastupitelů
se zástupci KaČR
- 20. 4. služby SMS, online / nabídky laviček Meva-tec
- 21. 4. konference Dotace EU a programové období 2021-2027, Zlín
- 22. 4. KV SMS OK, online
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- 23. 4. Den otevřených dveří v MŠV
- 26. 4. VH SPOV OK, Čelechovice na Hané / sloup ČEZ
- 28. 4. jednání s právničkou k BD7/1
- 29. 4. PS sociální SMS ČR, online (VPP, Ukrajinci aj.)
- 30. 4. Pálení čarodějnic, HNK _ Stavění Máje
- 2. 5. seminář NS MAS ČR ke komunitní energetice
- 3. 5. webinář OK Linka k přímým dotacím z Bruselu / UNIVEN historik Jiří Lach Ukrajina
- 4. 5. Zápisy na KÚ Přerov
- 5. - 6. 5. konference "Venkovský cestovní ruch - šance místních komunit", CSV / MAS Lašsko, Nový Jičín
- 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 (služby SMS, Dotační programy, Trh s energiemi, plány rozvoje
VaK, odpadová pravidla aj.) / UNIVEN politolog Pavel Šaradín
- 11. 5. prohlídka bytů pro DPO, Přerov
- 12. 5. Závěrečná kontrolní prohlídka BD7 pro kolaudaci, SÚ LnB v ObV
- 14. 5. výjezdní zasedání VCR OK (Bezděkov, Třeština, Sobáčov, Litovel)
- 15. 5. Veselíčské svatojánské hody, Vicinov u kapličky JN
- 16. 5. jednání o vypořádání s Traweko / konference "Jak posílit energetickou nezávislost obcí, firem a
domácností - solární energie / bioplyn / zateplené domy", Olomouc (SME: Svaz moderní energetiky a AES:
Aliance pro energetickou soběstačnost)
- 17. 5. konzultace MAS MB, LnB
- 18. 5. jednání k VRT MB, Osek n. B. - zastupovala míst. ZH / PS SMART Odpady OK, Olomouc
- 19. 5. plánování projektu VEZAM v MŠV, pergola
- 21. 5. Sportovní hry MR Lipensko, LnB - obec 3. místo
- 22. 5. jednání o DPO s ČSCH, Přerov
- 23. 5. jednání o vypořádání s Traweko / řešení BD7 / VH MAS MB, Osek n. B. (TSu a StČ - výběrová
komise, D. Giblová - kontrolní komise)
- 25. 5. jednání s SSOK a LB2000 k opravě cesty v Tupci
- 26. 6. webinář NS MAS ČR k cest. ruchu
- 27. 5. ples GLnB v KDT
- 28. 5. Pochod veselíčskými lesy (PVL), TJ Sokol / MBT
- 30. 5. jednání s řed. DDŠ
- 31. 5. jednání k OPZ+ v MAS MB / jednání s man. České pošty o Poště Partner Veselíčko / výběrová
komise MAS MB k PRV/CLLD
- 1. 6. převoz *** z Kroměříže na ubytovnu Lapač / pracovní jednání ke komunitní energetice, Litultovice a
Mikolajice na Opavsku, pořádal ERÚ (Energetický regulační úřad)
- 2. 6. prohlídka MŠV s uchazečkou / jednání k ubytovně Lapač (DPO, Ukrajinci) / setkání knihovníků ORP LnB
- 7. 6. kontrola Životního prostředí Lipník n. B. ke kanalizaci Tupec/ jednání k Muzeu Záhoří / prohlídka
MŠV s uchazečkou
- 8. 6. I. jednání monitorovacího výboru OPZ+, Praha (Tomáš Šulák je za SMS ČR)
- 10. 6. jednání KP SMS OK, online / platforma komunitní energetiky NS MAS ČR online
- 11. 6. Záhorské slavnosti (+ Víkend otevřených zahrad), Zámecký park
- 12. 6. Oslavy 700 let Oseka n. B., OnB
- 13. 6. jednání PS sociální SMS ČR, online / jednání FV ZOV
- 15. 6. jednání SSOOK se starosty ORP LnB a ORP Hranice, Lipník
Plánované akce:
- 16. 6. návštěva soc. pracovnice ***
- 17. 6. jednání k odpadům PS DSO MB, Lazníky
- 18. 6. oslavy 700 let obce Bohuslávky / Prosenické hody
- 20. 6. VŘ manažera SMS pro OK, Zlín
- 22. 6. Rozloučení s předškoláky v MŠV
- 24. 6. exkurze DSO MRL do Hustopeč nad Bečvou
- 27. - 29. 6. studijní cesta CSV/NS MAS OK+ZK (projekty rozvoje venkova Slovensko, Maďarsko)
- 30. 6. Ukončení školního roku, Osek / konkursní komise na ředitele MŠV
- 1. - 8. 7. dovolená
- 18. 7. konkursní komise MŠV
- 22. - 23. 7. Festival mladého umění a řemesel MEZI STROMY, ZaPark
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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- 24. 7. Svatojakubské hody LnB
- 12. 8. zájezd KD do Kroměříže
- 13.-14. 8. jezdecký den RMV / hody Velký Újezd
- 20. 8. Obecní slavnosti Jezernice
- 27. 8. Rozloučení s prázdninami, SDH Veselíčko
- 28. 8. Hefaiston, Helfštýn
- 10. 9. Hody Osek
- 23.- 24. 9. Komunální volby
- 26. 9. ZOK (mj. schvalování projektů)
- 27. 9. Setkání důchodců v KDT
- 1.- 2. 10. Tupecké hody
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí informace starosty obce od posledního jednání ZOV.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
3.1_Volby Seznam_obci_podavajicich_KL_na_MeU_Lipni
3.2_LnB Pocty_podpisu_na_peticich_-_Veselicko
4. Majetkoprávní záležitosti a smlouvy
4.1. Smlouva o zajištění požárních sirén
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku (požárních sirén) mezi
HZS OK a Obcí Veselíčko.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/4.1 bylo schváleno.
4.2. Smlouva o vypořádání BD7/1 (Traweko)
doplněna nová verze na základě připomínek Traweko a obce: starosta poděkoval Monice Štenglové
za připomínky ke smlouvě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje dohodu o narovnání mezi Obcí Veselíčko a Traweko 96 s.r.o.
ohledně zakázky BD7/1.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/4.2 bylo schváleno.
4.3. Záměr pronajmout část pozemku - Zásilkovna
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje vyhlášení záměru pronajmout část pozemku 406/2 (2 m2).
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/4.3 bylo schváleno.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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4.4. Směna pozemků mezi ObV a MŠMT/DDŠ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje směnu pozemků mezi Obcí Veselíčko a Dětským domovem
se školou (MŠMT) dle přílohy a pověřuje starostu obce zajistit ocenění pozemků ke směnné smlouvě.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/4.4 bylo schváleno.
4.5. Žádost o koupi pozemku
odloženo

4.6. Smlouva s ČEZ o zřízení věcného břemene a služebnosti
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje smlouvu s ČEZ o zřízení věcného břemene a služebnosti
IP-12-8027875/02, pozemek p.č. 951/11, k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/4.6 bylo schváleno.
5. Výsledky výběrových řízení
5.1. Výběrové řízení - dětská hřiště
Do VŘ č. 70 se přihlásily 3 firmy, nejvhodnější nabídku předložila firma BONITA ve výši 525.021,42 Kč
vč. DPH. Předpokládaný termín realizace srpen 2022.
Starosta doplnil, že hřiště, které bylo u obecního úřadu, bude z důvodu velkého provozu u pošty přesunuto
na spodní hřiště do sokolské zahrady. Druhé hřiště je plánováno v Tupci naproti kulturnímu domu.
Diskuze:
občan L. L***

požádal o koordinaci s FC Veslo, protože se na místě budoucího
dětského hřiště na spodním hřišti v sokolské zahradě nachází jejich
unimobuňka a musela by se odstranit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje výsledky výběrového řízení na stavbu 2 nových dětských hřišť a
pověřuje starostu obce podepsat smlouvu s vítěznou firmou Bonita Group Service s. r.o. ve výši
525.021,42 Kč vč. DPH, a řešit všechny záležitosti související s akcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/5.1 bylo schváleno.
Přílohy:
5.1_VR70_hriste
5.2. Výběrové řízení - sekačka do parku
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Do VŘ č. 71 osloveno 7 firem, nabídku podaly 2 firmy: ProfiGrass (999.460 Kč vč. DPH a Zálesí (1.264.450 Kč
vč. DPH).
Diskuze:
občan J. Z***
J. Lorenc

se dotázal, zda se výběru vhodné sekačky zúčastnili zaměstnanci, kteří s ní
budou pracovat. T. Šulák odpověděl, že ano.
se zeptal, zda se žádost o dotaci v bodu 7.7. týká nákupu této sekačky. T.
Šulákem mu bylo odpovězeno, že ano, může se jednat o dotaci až 200
tis. Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje výsledky výběrového řízení na pořízení profesionální travní
sekačky a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu s vítěznou firmou ProfiGrass na stroj Gianni Ferrari
Turbo 1 ve výši 999.460 Kč vč. DPH, a řešit všechny záležitosti související s akcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/5.2 bylo schváleno.
Přílohy:
5.2_VZ71_sekacka
5.3. Výběrové řízení - rekonstrukce žlabů Veselí-sever
do VŘ č. 72 přišla pouze 1 nabídka, pracovní zaneprázdněnost firem, výzva se prodlouží o 1 měsíc s oslovením
většiny skupiny potenciálních dodavatelů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko pověřuje pracovní skupinu ve složení Šulák, Hradilová, Panáková, Lorenc a
Lehnert vyhodnotit nabídky prodlouženého termínu uzávěrky výběrového řízení č. 72B) do 15. července
2022 a starostu obce uzavřít smlouvu s dodavatelem.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/5.3 bylo schváleno.
Přílohy:
5.3_VZ72_zlaby pod uradem
5.4. Výběrové řízení - rekonstrukce žlabů U kovárny
Odloženo

Do VŘ č. 73 přišly 2 nabídky, cena byla oproti očekávání příliš vysoká, 1 nabídka nesplňovala požadavky, výzva
se prodlouží o 1 měsíc s oslovením větší skupiny potenciálních dodavatelů
Přílohy:
5.4_V73_zlaby od kovarny
5.5. Výběrové řízení - Parshalův žlab (kanalizace)
do VŘ č. 74 přišla 1 nabídka, výzva se prodlouží o 1 měsíc s oslovením větší skupiny potenciálních dodavatelů

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko pověřuje pracovní skupinu ve složení Šulák, Hradilová, Panáková, Lorenc a
Lehnert vyhodnotit nabídky prodlouženého termínu uzávěrky výběrového řízení č. 74B) do 15. července
2022 a starostu obce uzavřít smlouvu s dodavatelem.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/5.5 bylo schváleno.
5.6. Vodovodní přípojka Veselí - zahrady
do VŘ č. 75 přišly 2 nabídky, cena je dle odhadu příliš vysoká, prodloužení výzvy o 1 měsíc
Diskuze:
občan J. Z***

občan J. Z***
občan A. B***

se zeptal, kolik to bude stát. Starosta odpověděl, že představa byla 300 tis.,
ale nabídky jsou za 600 a 800 tis. Zastupitelé doufají, že částka nepřesáhne
0,5 mil.
se zeptal, jestli má být vodovodní přípojka v litině. Bylo mu odpovězeno, že
ano. Je to podmínka VaKu.
se zeptal, zda má obec pozemek odkoupený od majitele ***. Bylo mu
odpovězeno, že ne, načež tázající odpověděl, že se mu zdá postup
nelogický, že musí být pozemek nejdříve obce, aby se tam mohlo cokoliv
dělat. Starosta dodal, že je předpoklad, že se pozemek odkoupí a udělá
se tam kanalizace a vodovod dle územního plánu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko pověřuje pracovní skupinu ve složení Šulák, Hradilová, Panáková, Lorenc a
Lehnert vyhodnotit nabídky prodlouženého termínu uzávěrky výběrového řízení č. 75B) do 15. července
2022 a starostu obce uzavřít smlouvu s dodavatelem.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 1 (Pazderová) / Zdrželo se: 1 (Lehnert)
Usnesení č. 3/2022/5.6 bylo schváleno.
6. Rozpočtová opatření a finanční záležitosti
6.1. Finanční výbor
A. Panáková sdělila informace z jednání FV.
FV projednal plnění rozpočtu 1-5/2022, doporučil ke schválení účetní závěrku MŠV a RO 5/2022; byl seznámen
s výdaji na opravu strojů SOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí informace z jednání finančního výboru dne 13. 6. 2022.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
6.2. Rozpočtová opatření 2-4/2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí rozpočtová opatření 2/2022, 3/2022 a 4/2022.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
6.2_RO_2-4_2022
6.3. Příspěvek SOV
Diskuze:
M. Štenglová

se zeptala, jestli byly doloženy faktury za opravy. T. Šulák: ano.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje navýšení příspěvku pro SOV, p. o. o 100.000 Kč (stotisíc korun)
účelově vázaného na opravu strojů.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 3/2022/6.3 bylo schváleno.
6.4. Rozpočtové opatření 5/2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje rozpočtové opatření 5/2022 dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 3/2022/6.4 bylo schváleno.
Přílohy:
6.4_RO_5_2022
7. Dotace
7.1. OK: PSO-PRA: Venkov jedna rodina V.
Diskuze:
J. Lorenc

se zeptal, jaká by byla spoluúčast obce. Starosta odpověděl, že žádná, pod
35 tis. není vyžadována spoluúčast.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje přijetí dotace Olomouckého kraje na projekt "Venkov jedna
rodina V. - místní partnerství pro všechny generace" ve výši 13.800 Kč (třinácttisícosmset korun) a
pověřuje starostu obce podepsat smlouvu s Olomouckým krajem a místostarostku obce řešit všechny
záležitosti související s dotací a realizací akce.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/7.1 bylo schváleno.
7.2. OK: Podpora JSDH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje přijetí dotace Olomouckého kraje na projekt "Podpora zásahové
jednotky SDH Veselíčko" ve výši 19200 Kč (devatenácttisícdvěstě korun) a pověřuje starostu obce
podepsat smlouvu s Olomouckým krajem a řešit všechny záležitosti související s dotací a realizací akce.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/7.2 bylo schváleno.
7.3. OK: SMART Region
výsledky dle usnesení z rady kraje 6. 6. 2022 a z podkladů před projednáním v ZOK
iVeslo - celkový objem 340.700 Kč
Projekt se týká několika aktivit: zjištění zdravotního stavu stromů, senzory na měření hluku, znečištění
vzduchu radar na měření rychlosti.
Diskuze:
p. A. H***

se zeptal, jestli se jedná pouze o informativní radary? Starostou mu bylo
odpovězeno, že ano. Budou měřit statistiku rychlosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje v případě odsouhlasení ZOK (Zastupitelstvo Olomouckého
kraje) přijetí dotace na projekt "iVeslo - chytrá elektronická komunikace v jednom prostředí pro obec
i občany" z programu 15_1 SMART region OK 2022 ve výši dotace 166.700 Kč, a pověřuje starostu obce
podepsat smlouvu s Olomouckým krajem a řešit všechny záležitosti související s dotací a realizací akce.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 2 (Hradilová, Pazderová) / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/7.3 bylo schváleno.
7.4. OK: PPK - 2. kolo
Odloženo.
Podání projektu bylo schváleno pro 1. kolo

7.5. PORV MMR: místní komunikace
Projekt "Hřbitovka, Svrčovka, Napoleonka - obnova tří místních komunikací na Veselíčku" nebyl v PORV MMR
2022 podpořen. Viz příloha.
Diskuze:
p. S***
p. V***
p. B***
p. N***

se zeptal, jestli by díry nemohli zasypat zaměstnanci obce. Minule, když
tuto práci provedli, se mu to zdálo dobré.
si myslí, že by se měla opravit hlavně "hřbitovka", ostatní cesty se mu
nezdají tak důležité, dají se objet jinudy.
má názor, že by se cesta měla opravit pořádně. Povrch by měl být
vyfrézován a měl by se položit úplně nový asfalt.
Kdo financoval cestu u domu ***? Z. Hradilová: Sám p. *** s malým
přispěním obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko pověřuje starostu obce, aby zajistili výběrové řízení a realizaci akce
na základní opravy největších výmolů místní komunikace "hřbitovka" tzv. tryskovou nebo
obdobnou metodou do výše cca 100 tis. Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1 (Pazderová)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Usnesení č. 3/2022/7.5 bylo schváleno.
Přílohy:
7.5_vysledky PORV MMR 2022
7.6. PORV MMR: dětská hřiště
Projekt "Nová dětská hřiště na Veselíčku a v Tupci" nebyl v PORV MMR 2022 podpořen.
Hřiště budou hrazena z vlastních zdrojů.

7.7. Podání ŽOD do programu podpory sportu OK (travní sekačka)
dotace do výše 200.000 Kč - kofinancování sekačky, údržba fotbalového hřiště a okolního areálu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu na podporu investičních akcí
v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém
kraji (06_06) v roce 2022 (travní sekačka).
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/7.7 bylo schváleno.
Přílohy:
7.7_pravidla_Sport_06_06
7.8. Podání ŽOD na výsadby stromů do NPŽP
max. dotace do 250.000 Kč, 2x 250.000 (Veselíčko, Tupec) - 100% dotace (jako neplátci DPH by mělo být DPH
způsobilé)
PD 3PoD zpracována do OPŽP (60% dotace), v době C19 nebylo reálné realizovat
Diskuze:
J. Lorenc
p. H***
T. Šulák

se zeptal, jestli se dá se použít i do parku. T. Šulák odpověděl, že ano.
připomněl, že se stromy budou muset i udržovat. Z. Hradilová uvedla, že je
v projektu i desetiletá údržba.
upřesnil, že je v zájmu obce, aby všechny polní cesty umožňovaly přístup
k pozemkům majitelů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání dvou žádostí o dotaci na výsadby stromů do Národního
programu Životní prostředí (NPŽP) v k. ú. Veselíčko u LnB a v k. ú. Tupec dle zpracované projektové
dokumentace "Tři prstence od dálnice - nové stromy do krajiny pod Veselíčkem" (3PoD) prostřednictvím
neziskové organizace Natureas, která zajistí celkovou realizaci i management akce.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 3/2022/7.8 bylo schváleno.
8. Řád veřejného pohřebiště obce Veselíčko
Diskuze:
G. Podlesná

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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nedostala, T. šulák odpověděl, že ano.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Veselíčko.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/8 bylo schváleno.
Přílohy:
8_Řád pohřebiště
9. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipensku 2023-2025
Na dokumentu se v pracovních skupinách a připomínkách podílela Pavlína Trpáková a komunikoval i starosta
obce. Analýza je zajímavá. Veselíčko drží největší nárůst počtu obyvatel z celého ORP (např. část 2.2.,
str. 15-20).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipensku
2023-2025.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/9 bylo schváleno.
10. Rozvojové záležitosti
10.1. Vstup do Kompostářské asociace (KOMPAS)
Více: https://www.kompostarska-asociace.cz/dokumenty-spolku/
Členský příspěvek 1.000 Kč za rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje vstup Obce Veselíčko do Kompostářské asociace (KOMPAS).
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 1 (Pazderová) / Zdrželo se: 1 (Lorenc)
Usnesení č. 3/2022/10.1 bylo schváleno.
10.2. Vstup do Sdružení cestovního ruchu Střední Morava (SCR StM)
https://stredni-morava.cz/cz/o-sdruzeni/
členský příspěvek 3Kč / obyvatel obce, tj. 891x3=2.973
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje vstup Obce Veselíčko do Sdružení cestovního ruchu Střední
Morava (SCR StM).
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 2 (Hradilová, Pazderová) / Zdrželo se: 1 (Lorenc)
Usnesení č. 3/2022/10.2 bylo schváleno.
10.3. Vstup do Unie komunitní energetiky (UKEN)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Více informací www.uken.cz
Členský příspěvek 2.000 Kč za rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje vstup Obce Veselíčko do Unie komunitní energetiky (UKEN).
Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 2 (Lorenc, Pazderová) / Zdrželo se: 2 (Hradilová, Lehnert)
Návrh usnesení nebyl přijat.
10.4. Zadání energetického auditu v obecních (příp. spolkových) objektech v obci a návrh
energetické koncepce obce
Odloženo na příští zasedání.
Předpoklad +/- 50.000 Kč-návrh způsobu řešení
Diskuze:
p. T. N(ádvorník*)

se zeptal z čeho vychází odhad, zdá se mu podstřelený. Pak se zeptal, jestli
je audit hotový? Starosta poté upřesnil, že se zřejmě jedná o energetický
průkaz budov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje zadání energetického auditu v obecních (příp. spolkových)
objektech v obci a návrh energetické koncepce obce.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
11. Mateřská škola Veselíčko
11.1. Účetní závěrka a hospodářský výsledek MŠ Veselíčko 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje účetní závěrku za rok 2021, hospodářský výsledek Mateřské
školy Veselíčko za rok 2021 ve výši 163 358,75 Kč a jeho převod do rezervního fondu Mateřské školy
Veselíčko.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/11.1 bylo schváleno.
11.2. Kontrola hospodaření
Veřejnosprávní kontrola probíhá každý rok a probíhá vždy pouze jedna za rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí informace k veřejnosprávní kontrole v Mateřské škole
Veselíčko.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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12. Vyhodnocení Programu podpory spolků 2022
Žádosti: ČZS 2x - 10.000 Kč; TJ Sokol 4x - 20.000 Kč; RMV 3x - 15.000 Kč; SDH 5x - 20.000 Kč
Z. Hradilová oznámila , že obec prozatím neschválila podporu akci Pochod veselíčskými lesy z důvodu
propagace Změny pro Veselíčko, které je politickým hnutím, a chtěla, aby se k tomu TJ Sokol písemně vyjádřil.
Diskuze:
T. Nádvorník (starosta TJ Sokol)

se k věci vyjádřil, že v minulosti žádala obec o propagaci, ta jí byla
umožněna. Proto neviděl problém, když si tam někdo jiný dělal svoji
prezentaci. Upozornil, že dříve se na pochodu podepisovala např. petice
za kamenolom a petice je politickým aktem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje výsledky Programu podpory spolků 2022 ve výši 65 tisíc Kč a
pověřuje starostu obce podepsat smlouvy s žadateli.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/12 bylo schváleno.
13. Žádosti o příspěvek
13.1. Podpora klubů a skupin obce: FC Veslo, NT Veslo, Klub důchodců, Happy Bee, Klub pro děti a
rodiče, Májovci
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí informace o podpoře klubů a neformálních skupin v obci
Veselíčko: FC Veslo, NT Veslo, Klub důchodců, Májovci.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
13.2. Žádosti občanů, spolků a institucí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje žádost o dar pro Jsme tady, o.p.s., ve výši 3000 Kč (třitisíce
korun).
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/13.2 bylo schváleno.
13.3. Žádost o užívání bytu v DPS LnB
Žadatel věnuje obci 25.000 Kč jako refundaci dohody mezi ObV a SSLnB
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje smlouvu o úhradě nákladů spojených s užíváním bytu mezi Obcí
Veselíčko a p. o. Sociální služby LnB ve výši 25.000 Kč (dvacetpěttisíc korun).
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/2022/13.3 bylo schváleno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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14. Kamenolom
Odloženo.

doplní se, podklady byly na jednání ZOV 2/2022

15. Různé
Diskuze:
1) V. Keilingová (ředitelka MŠ): sdělila ke své rezignaci na post ředitelky mateřské školy, že ze školky odchází
kvůli přetrvávajícím problémům mezi zřizovatelem a mateřskou školou.
2) p. A. H*** apeloval na ověřovatele zápisu, aby věnovali větší pozornost ke kontrole zápisu. Minule objevil
chybu v datu akce Pálení čarodějnic. M. Štenglová se omluvila, že neobjevila chybu v zápisu, přestože nějaké
faktické připomínky měla. Celý zápis je pokaždé k dispozici na obecním úřadě.
3) T. Nádvorník (starosta TJ Sokol Veselíčko) se zeptal, jestli bude potřeba součinnost s TJ Sokol kvůli
směně pozemků. T. Šulák odpověděl, že ano, zkusí do konce týdne pořešit. Jednalo se o formální chybu v čísle
parcel.
4) p. L. J*** (rodič dítěte v MŠ): vystoupila před zastupitelstvo se žádostí o podporu na obsazení místa ředitele
MŠ pro L. Pazderovou, která již v minulosti ředitelkou byla, protože si to rodiče přejí a protože měla dobré
výsledky.
T. Šulák odpověděl, že nejvhodnějšího kandidáta doporučí komise složená ze 2 zástupců zřizovatele, 1 člena
pedagogické rady MŠ, 3 členů vybraných ČŠI a 1 člena vybraného KúOK.
p. L. J*** odvětila, že poslední slovo výběru má zřizovatel-starosta. Nechtějí neustále fluktuaci zaměstnanců a
změny.
Z. Hradilová odvětila, že za doby fungování L. Pazderové ve školce se vystřídalo nejméně 7 učitelů, měla
ve školce dítě a byla i zastupitelkou. Na základě nějakých stížností jí nebylo jmenování po 6 letech
prodlouženo a bylo jen na ní si pozici ředitelky obhájit.
p. A. H*** shrnul, že zastupitelé byli pouze požádáni rodiči dětí v MŠ o podporu L. Pazderové.
p. J. Z*** řekl, že chce paní Panáková vědět, jestli má školení řidičů. A Panáková si už nepamatuje, jak ta
formulace přesně byla a nechce komentovat. P. J. Z*** se zeptal, kdo z obce toto školení má. P. A. H*** doplnil,
že kdo používá služební auto i osobní auto ke služebním účelům, musí mít školení řidičů a pojištění.
3) p. A. B*** se dotázal na elektromobil, který obec vyhrála k dočasnému zapůjčení. Z. Hradilová odpověděla,
že ho obec odmítla.
4) p. J. Z*** se zeptal jaké kroky byly provedeny obcí kroky proti stavebnímu dozoru ke Kanalizaci Tupec. Jak
je možné, že v kanalizaci teče voda? Starosta neodpověděl. P. L. S*** k tomu dodal, že v kanalizaci za deště
teče voda a nikdo by zatím neměl být připojen.
5) V. Podlesný se otázal zástupců TJ Sokol, jestli skupina Změna pro Veselíčko používá klubovnu TJ Sokol
na své schůze. Nechtěl hodnotit, že je to dobře, nebo špatně, ale že o tom jako člen TJ Sokol nevěděl. T.
Nádvorník odpověděl, že použili šatnu v sokolské zahradě. L Pazderová později doplnila, že výbor TJ Sokol
o tom věděl.
6) p. J. N*** se zeptala na podporu spolků, zda je Ranč Mustang komise, nebo spolek, když získává od obce
finanční podporu. Starosta odpověděl, že se jedná o neziskovou organizaci.
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7) P. A. H*** se zeptal paní Panákové, jak se pokročilo s kamenolomem, na minulém zastupitelstvu bylo
odloženo. Bylo mu odpovězeno, že lom se prozatím neřeší.
8) J. Z*** se znovu vrátil k diskuzi ke kanalizaci, jestli bude firma LB 2000 nějak postihnuta. T. Šulák
odpověděl, že proběhlo reklamační řízení, kontrola ze Životního prostředí, ze které bude výstup. Část u sloupu
není dořešena kvůli silničářům. Vše proběhlo a je možné se začít napojovat. J. Z. se to nezdá v pořádku. P. L.
S*** se zeptal na kanalizaci v MŠ, je napojena dešťová voda a splašky do jednoho výstupu. Starosta odpověděl,
že MŠ je napojena do kanalizace Veselíčko. P. K. Š*** by byla ráda, kdyby se Z. Hradilová obtěžovala a šla
se podívat na problémy s kanalizací osobně. P. J. Z*** upozornil, že jsou ve stoce 2 protispády a kanalizace
se bude zanášet. Dále upozornil na propady silnice. Ptal se, proč se neřeší obrubníky, které jsou pod cestou.
Bylo mu odpovězeno, že se Z. Hradilová půjde se situací osobně seznámit.

Ověřovatelé: Jiří Lehnert

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

Václav Podlesný ............................................................
Starosta

Tomáš Šulák

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

Datum vyhotovení: 22. 6. 2022
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