OBEC VLASATICE
PSČ 691 30

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 5. 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. Petra Hubáčka
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 smlouvy č. 13146506 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci programu
OPŽP – akce založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k. ú. Vlasatice
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/4/1: ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci programu OPŽP –
akce založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k. ú. Vlasatice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
ad 4) Pan starosta přednesl návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS Jihovýchod na
akci Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ Vlasatice reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01499
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/4/2: ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS Jihovýchod na
akci Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ Vlasatice reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01499 a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Příloha: dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS Jihovýchod

ad 5) Pan starosta přednesl návrh na schválení účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Vlasatice k 31. 12. 2014.
Pan starosta přednesl návrh na rozdělení výsledku hospodaření – rozdělení do fondů.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/4/3: ZO schvaluje jednohlasně účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlasatice za
rok 2014 bez výhrad. ZO schvaluje rozdělení výsledku hospodaření do fondů tak, jak bylo předloženo.
Příloha: podklady k účetní závěrce za PO ZŠ a MŠ Vlasatice

ad 6) Žádosti:
Žádost obce o povolení ke kácení dřevin

hlasováno: 5/0/0

Usnesení č. 2015/4/4: ZO schvaluje žádost o povolení ke kácení dřevin
Žádost o příspěvek ve výši 6.000,- Kč na založení Sportovního klubu Vlasatice.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/4/5: ZO schvaluje příspěvek ve výši 6.000,- Kč na založení Sportovního klubu Vlasatice.

Žádost o příspěvek na nohejbalový turnaj – 12. ročník O pohár starosty obce ve výši 5.000,- Kč
hlasováno:5/0/0
Usnesení č. 2015/4/6: ZO schvaluje příspěvek na nohejbalový turnaj ve výši 5.000,- Kč
Žádost o prodej stavebního pozemku p. Hamada Martin,
Žádost o prodej pozemku manželé Vincencovi, Bučovická 13, Brno
Obě žádosti navrhuje ZO zařadit do pořadníku žadatelů o pozemky.
Žádost o prodej pozemku p. č. 436 o celkové výměře 241 m2 p. Valová Martina, Polní 791, Pohořelice
hlasováno: 0/5/0
Usnesení č. 2015/4/7: ZO neschvaluje prodej pozemku p. č. 436 p. Valové Martině
Pan starosta přednesl návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou JAAHA, s.r.o. o prodloužení termínu
dokončení díla na akci rekonstrukce požární zbrojnice.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/4/8: ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou JAAHA, s.r.o. o prodloužení
termínu dokončení díla na akci rekonstrukce požární zbrojnice a pověřuje starostu obce podpisem dodatku.
Žádost o prodej pozemku p. č. 2280/5 o celkové výměře 6.385 m2 a 2280/8 o celkové výměře 4.524 m2
za cenu 11,928 Kč/m2 pan Špaček Pavel, Vlasatice 39
Vodohospodářské stavby – rybníček na loukách
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/4/9: ZO schvaluje prodej pozemků p. č. 2280/5 o výměře 6.385 m2 a 2280/8 o výměře 4.524
m2 za cenu 11,928 Kč/m2 p. Pavlovi Špačkovi, Vlasatice 39.
Příloha: jednotlivé žádosti

Pan starosta podal informace o propachtování pozemků ve vlastnictví obce.
ad 8)
Informace o cenové nabídce na opravu místních komunikací
Zpráva finanční komise o stavu financování akce rekonstrukce požární zbrojnice
Informace o stavebních úpravách ve střelnici – změna směru střelby tak, aby hluk ze střelnice neobtěžoval
v obci.
ZO požaduje vyjádření MS Vlasatice o povolení stavby v cihelně.
ad 9)
STKO Mikulov – větší bio popelnice – zatím není znám termín výměny popelnic.
Zahájení zasedání zastupitelstva: 18.33 hod.

Ukončení zasedání zastupitelstva: 20.00 hod.

Ve Vlasaticích dne 12. 5. 2015

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

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

Petr Hubáček

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

Zapsala: Řezáčová Hana ……………………

