OBEC VLASATICE
PSČ 691 30

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 3. 2015
Přítomni : Pavel Procházka, p. Ing. Petr Hubáček Ph. D., p. Karel Valenta, p. Libor Šulc
p. Josef Lakatoš
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné
Program : Tak jak byl uveřejněn na úřední a elektronické desce
ad 1) Zasedání ZO zahájil p. starosta, jmenoval zapisovatelkou zápisu p. Hanu Řezáčovou a
ověřovatele zápisu: p. Libora Šulce, p. Josefa Lakatoše
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatelku zápisu, ZO schvaluje ověřovatele zápisu
ad 2) Tak jak byl uveřejněn na úřední a elektronické desce
ad 3) Pan starosta přednesl návrh nové veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací z rozpočtu obce.
Nově toto požaduje novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice.
Příloha: Návrh smlouvy o poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

ad 4) Pan starosta přednesl návrhy žádostí jednotlivých spolků a organizací o dotace:
Římskokatolická církev, farnost Vlasatice
žádá: 100.000,Pan starosta navrhl částku:
50.000,hlasováno: 4/1/0
Usnesení: ZO schvaluje dotaci římskokatolické církvi ve výši 50.000,- Kč
pan Valenta hlasoval proti
Jiří Bém, pořádání tenisového turnaje
žádá:
9.000,Pan starosta navrhl částku:
3.000,hlasováno: 4/1/0
Usnesení: ZO schvaluje dotaci na pořádání tenis. turnaje ve výši 3.000,- Kč
p. Valenta hlasoval proti
Klub důchodců
žádá:
20.000,Pan starosta navrhl částku:
20.000,hlasováno:5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje dotaci na Klub důchodců ve výši 20.000,- Kč
Hudební atelier Kratochvíl, Pohořelice
žádá:
15.000,Pan starosta navrhl částku:
5.000,hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje dotaci hudebnímu ateliéru ve výši 5.000,- Kč
Středisko volného času Pohořelice
žádá:
10.000,Pan starosta navrhl částku:
10.000,hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje dotaci středisku volného času ve výši 10.000,- Kč
Vinařský spolek Vlasatice
žádá:
21.000,Pan starosta navrhl částku:
12.000,hlasováno: 4/0/1
Usnesení: ZO schvaluje dotaci vinařskému spolku ve výši 12.000,- Kč
p. Valenta se zdržel hlasování
Ševčík Igor na soutěž v bezkontaktním norování žádá:
6.000,Pan starosta navrhl žádost zamítnout – nebyla předložena zástupci spolku
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO zamítá žádost p. Ševčíka o dotaci na soutěž v bezkontaktním norování

MS Vlasatice na soutěž v bezkontaktním norování žádá: 6.000,Pan starosta navrhl částku:
6.000,Usnesení: ZO schvaluje dotaci MS Vlasatice na soutěž ve výši 6.000,- Kč
TJ Start Vlasatice
žádá: 190.000,Pan starosta navrhl částku:
135.000,Usnesení: ZO schvaluje dotaci TJ Start Vlasatice ve výši 135.000,- Kč
p. Valenta hlasoval proti
Rybářský spolek Vlasatice
žádá: 50.000,Pan starosta navrhl částku:
25.000,Usnesení: ZO schvaluje dotaci rybářskému spolku ve výši 25.000,- Kč
p. Valenta hlasoval proti
Myslivecké sdružení Vlasatice
žádá: 55.000,Pan starosta navrhl částku:
40.000,Usnesení: ZO schvaluje dotaci MS Vlasatice ve výši 40.000,- Kč
p. Valenta hlasoval proti
Sbor dobrovolných hasičů Vlasatice
žádá: 40.000,Pan starosta navrhl částku:
20.000,Usnesení: ZO schvaluje dotaci sboru dobrovolných hasičů ve výši 20.000,- Kč
p. Valenta se zdržel hlasování
Unie rodičů při ZŠ Vlasatice
žádá: 10.000,Pan starosta navrhl částku:
10.000,Usnesení: ZO schvaluje dotaci unii rodičů ve výši 10.000,- Kč
Český svaz bojovníků za svobodu
žádá: částka není udána
Pan starosta navrhl částku:
1.000,Usnesení: ZO schvaluje dotaci českému svazu bojovníků ve výši 1.000,- Kč

hlasováno: 5/0/0
hlasováno: 4/1/0

hlasováno: 4/1/0

hlasováno: 4/1/0

hlasováno: 4/0/1

hlasováno: 5/0/0
hlasováno: 5/0/0

Pan starosta přednesl požadavek zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlasatice na provozní příspěvek na
rok 2015 ve výši 4.045.000,- Kč
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje příspěvek na provoz na rok 2015 zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Vlasatice
ve výši 4.045.000,- Kč.
ad 5) Pan místostarosta přednes návrh rozpočtu obce Vlasatice na rok 2015
Návrh rozpočtu: příjmy ve výši: 20.074.200,- Kč
výdaje ve výši: 24.825.800,- Kč
financování ve výši: 4.751.600,- Kč
Schodek ve financování bude pokryt z přebytku z minulých let – zůstatkem na BÚ.
Závazným ukazatelem je paragraf.
hlasováno: 4/0/1
Usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Vlasatice na rok 2015 a to:
Příjmy ve výši:
20.074.200,- Kč
Výdaje ve výši:
24.825.800,- Kč
Financování ve výši:
4.751.600,- Kč – schodek ve financování bude pokryt z přebytku z minulých let.
Závazným ukazatelem je stanoven paragraf.
p. Valenta se zdržel hlasování
Příloha: návrh rozpočtu

ad 6) Pan starosta přednesl zprávu z inventarizace majetku a závazků za rok 2014
ZO bere na vědomí
Příloha: zpráva z inventarizace majetku za rok 2014

ad 7) Pan starosta přednesl návrh povolení provozování výherních hracích automatů v obci.
hlasováno: 1/3/1
Usnesení: ZO neschvaluje povolení k provozování výherních hracích automatů v obci.
Hlasy proti: p. Šulc, p. Lakatoš, p. Procházka,
Zdržel se hlasování: p. Hubáček

ad 8) Pan starosta přednesl návrh na schválení vítězné firmy z výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na projektovou a inženýrskou činnost při akci výstavba kanalizace a ČOV. Výběrová komise dle
kritérií vybrala jako vítěznou firmu AQUA PROCON s.r.o., Palackého 12, Brno s cenou : 1.847.000,- Kč bez
DPH.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje firmu AQUA PROCON s.r.o., Palackého 12, Brno jako vítěze z veřejné zakázky
malého rozsahu na projektovou a inženýrskou činnost při akci výstavba kanalizace a ČOV za cenu
1.847.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
ad 9) Pan starosta přednesl návrh na schválení vítězné firmy z výběrového řízení veřejné zakázky s označením
„ K 00118B - Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ Vlasatice – dodávka mobiliáře“. Výběrová
komise dle kritérií vybrala vítěznou firmu DŘEVOARTIKL, spol. s r. o., Brněnská 3794/27, Znojmo s cenou:
412.971,- Kč bez DPH.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje firmu DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, Znojmo jako vítěze z veřejné
zakázky s označením: „ K 00118B - Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ Vlasatice – dodávka
mobiliáře“ za cenu 412.971,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Ad 10) různé:
Pan starosta přednesl návrh povodňového plánu obce
Usnesení: ZO schvaluje povodňový plán obce.

hlasováno: 5/0/0

Pan starosta přednesl návrh plánu odezvy orgánů obce Vlasatice na vznik mimořádné události.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje plán odezvy orgánů obce Vlasatice na vznik mimořádné události.
Stanovení odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce p. Valenty, který není členem žádného výboru.
Náleží mu odměna ve výši: 460,- Kč. S platností od 7. 11. 2014
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje odměnu zastupiteli p. Valentovi ve výši 460,- Kč s platností od 7. 11. 2014.
Projednání a pověření starosty o bezodkladném jednání - podání žádosti - ve věci bezúplatného převodu
pozemků v okolí školy p. č. 5240, 5244 a 2400/2 v k.ú. Vlasatice, které jsou v majetku ÚZSVM.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce k podání nové žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 5240, 5244 a
2400/2 na ÚZSVM.
Prodloužení lhůty smlouvy o převodu vlastnického práva a smlouvy o zřízení předkupního práva – závazek
kupujícího k výstavbě manželé Máškovi. Termín lhůty je do 28. 2. 2017.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje prodloužení lhůty kupujících – manželů Máškových , k zahájení výstavby rodinného
domu a k dokončení výstavby do 28. 2. 2017. Prodloužení lhůty bude sjednáno v dodatku č. 1 kupní smlouvy.
Žádost o pronájem nebytových prostor v č. p. 150, p. Radek Magal, Vlasatice 57. Nájemné bude sjednáno ve
výši 1.000,- Kč/měsíc.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje pronájem nebytových prostor v č. p. 150 o výměře 100 m2 a venkovní dvůr o výměře
80 m2 panu Radku Magalovi, Vlasatice 57, ve výši 1.000,- Kč/měsíc. Nájemné bude sjednáno na dobu určitou
do 31. 3. 2019.
Žádost o byt v č. p. 6 paní Vanda Ševčíková, Vlasatice 437. V současnosti není žádný byt volný, proto
navrženo zařadit tuto žádost do pořadníku žadatelů o byt.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje zařazení žádosti o byt paní Vandě Ševčíkové, Vlasatice 437do pořadníku pro žadatele
o byt.

Žádost o prodej pozemku p. č. 5309/1 a 5308/1 manželé Křížovi, Za vodárnou 294, Kobylnice.
hlasováno: 0/5/0
Usnesení: ZO neschvaluje prodej pozemku p. č. 5309/1 a 5308/1 manželům Křížovým.
Žádost o prodej pozemku p. č. 2282/12 o výměře 1.282 m2 za cenu 12,96 Kč/m2 manželé Petrovští, Vlasatice
162.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 2282/12 o výměře 1.282 m2 za cenu 12,96 Kč/m2 manželům
Stanislavu a Anně Petrovským, Vlasatice 162 s podmínkou podpisu kupní smlouvy do 60 dnů od schválení
prodeje na zastupitelstvu obce.
Žádost o prodej pozemku: pan Petr Skalák, Vlasatice 10
p. č. 6620 o výměře 22 m2, p. č. 6621 o výměře 115 m2, p. č. 6622 o výměře 23 m2 a p. č. 6623 o výměře 27
m2 za cenu 37,55 Kč/ m2
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 6620 o výměře 22 m2, p. č. 6621 o výměře 115 m2, p. č. 6622 o
výměře 23 m2 a p. č. 6623 o výměře 27 m2 za cenu 37,55 Kč/m2 panu Petru Skalákovi, Vlasatice 10
s podmínkou podpisu kupní smlouvy do 60 dnů od schválení prodeje na zastupitelstvu obce.
Žádost o prodej pozemku p. č. 5278/4 o výměře 874 m2 za cenu 50,- Kč/m2 pan Milan Novák, Vlasatice 239.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 5278/4 o výměře 874 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu Milanu
Novákovi, Vlasatice 239 s podmínkou podpisu kupní smlouvy do 60 dnů od schválení prodeje na
zastupitelstvu obce.
Žádost o prodej pozemku p. č. 5276/4 o výměře 684 m2 za cenu 50,- Kč/m2 pan Milan Novák, Vlasatice 239.
ZO navrhuje neschválit prodej pozemku, zároveň navrhuje uzavřít smlouvu o nájmu – pachtu pozemku.
hlasováno: 0/5/0
Usnesení: ZO neschvaluje prodej pozemku p. č. 5276/4 o výměře 684 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu Milanu
Novákovi, Vlasatice 239.
ZO navrhuje uzavřít smlouvu o nájmu – pachtu pozemku.

Zahájení zasedání zastupitelstva: 18.00 hod.

Ukončení zasedání zastupitelstva: 19.57 hod.

Ve Vlasaticích dne 30. 3. 2015

......................................................
Pavel Procházka - starosta obce
Zápis ověřili :
Libor Šulc

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

Josef Lakatoš

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

Zapsala: Řezáčová Hana ……………………

