OBEC VLASATICE
PSČ 691 30

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.9. 2015
Přítomni : p. 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 zapisovatelku zápisu pí. Michaelu Sendlerovou a
ověřovatele zápisu: p. Josefa Lakatoše, p. Karla Valentu
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 na schválení nepeněžitého vkladu VaK Břeclav, a.s.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/6/1: ZO schvaluje návrh na nepeněžní vklad VaK Břeclav,a.s.
Příloha: rozpis předávaných vkladů s mapou
ad 4) Pan starosta přednesl návrh na schválení smlouvy o dílo 15/2015 s firmou Marston-CZ s.r.o.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/6/2: ZO schvaluje smlouvu o dílo 15/2015 s firmou Marston-CZ s.r.o.
Příloha: návrh smlouvy o dílo
ad 5) Pan starosta přednesl návrh na schválení nového ceníku obce Vlasatice.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/6/3: ZO schvaluje ceník obce Vlasatice.
Příloha: ceník obce Vlasatice
ad 6) Pan starosta přednesl návrh na rozpočtové opatření obce č. 1.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/6/4: ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 1
Příloha: rozpočtové opatření obce č. 1
ad 6) Pan starosta přednesl návrh na rozpočtové opatření obce č. 2.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/6/5: ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 2.
Příloha: rozpočtové opatření obce č. 2

ad 7a) Pan starosta přednesl návrh na záměr vyhlášení výběrového řízení na stavbu „vodovod pod Školou“.
Do výběrové komise byli navrženi: předseda p. Pavel Procházka - starosta,
členové: Ing. Petr Hubáček PhD. - místostarosta, p. Josef Lakatoš - zastupitel.
hlasováno:5/0/0
Usnesení č. 2015/6/6: ZO schvaluje záměr obce vyhlásit výběrové řízení na stavbu „vodovod pod Školou“ a
pověřuje starostu k jeho vyhlášení.
ad 7b) Pan starosta přednesl návrh na záměr obce vyhlásit výběrového řízení pro administraci žádosti o dotaci
na akci kanalizace – ČOV Vlasatice.
Do výběrové komise byli navrženi: předseda p. Pavel Procházka – starosta,
členové: Ing. Petr Hubáček PhD. - místostarosta, p. Libor Šulc - zastupitel.

hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/6/7: ZO schvaluje záměr obce vyhlásit výběrové řízení pro administraci žádosti o dotaci
na akci kanalizace – ČOV Vlasatice a pověřuje starostu k jeho vyhlášení.

ad 8) Žádosti
- Pan starosta přednesl žádost Rybníkářství Pohořelice na odkup pozemku p.č. 589/17, navazující na
parcely, které již Rybníkářství Pohořelice vlastní.
hlasováno: 0/5/0
Usnesení č. 2015/6/8: ZO neschvaluje prodej pozemku p.č. 589/17, ale v případě záměru jeho
prodeje je doporučeno předkupní právo pro Rybníkářství Pohořelice.

- Pan starosta přednesl žádost pana Milana Nováka, Vlasatice 239 na odkup pozemku p.č. 8598 ve
vlastnictví obce Vlasatice.
hlasováno: 0/5/0
Usnesení č. 2015/6/8: ZO neschvaluje žádost o prodej pozemku p.č. 8598 panu Milanu Novákovi,
Vlasatice 239.
- Pan starosta přednesl žádost TJ Start Vlasatice o mimořádnou dotaci z rozpočtu obce ve výši
41.000,- Kč na opravu žacího traktoru.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/6/8: ZO schvaluje žádost o dotaci ve výši 41.000,- Kč pro TJ Start Vlasatice
na opravu traktoru za podmínky zapůjčení traktoru v mimořádných situacích obci Vlasatice.
- Pan starosta přednesl žádost ZŠ a MŠ Vlasatice na finanční příspěvek z rozpočtu obce ve výši 15.000,- Kč
na nákup cvičebních pomůcek, které může využívat i Sportovní klub Vlasatice.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/6/8: ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Vlasatice
na nákup cvičebních pomůcek.
- Pan starosta přednesl žádost Mysliveckého sdružení Vlasatice o účelovou dotaci nebo půjčku
na odkup pozemku pč. 232, který je ve vlastnictví státu ve výši až 100.000,- Kč.

hlasováno: 0/4/1

Usnesení č. 2015/6/8: ZO neschvaluje žádost o účelovou dotaci Mysliveskému sdružení Vlasatice
ve výši 100.000,- Kč, na nákup nemovitosti nelze dotaci poskytnout.
Příloha: jednotlivé žádosti
ad 9) Různé
- Pan starosta přednesl záměr na uzavření smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na
pozemku v k.ú. Vlasatice p.č. 8257 o výměře 4670 m2 mezi obcí Vlasatice a Povodí Moravy a.s.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/8/9: ZO schvaluje záměr na uzavření smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti na pozemku v k.ú. Vlasatice p.č. 8257 o výměře 4670 m2 mezi obcí Vlasatice a Povodí
Moravy a.s..

-Pan starosta podal informaci o průběhu akce kanalizace – ČOV Vlasatice.
-Pan starosta podal informaci o průběhu rekonstrukce na místním hřbitově, kterou provádí p. Stanislav
Dufek. Cena rekonstrukce hřbitova je 195.000,- Kč.
-Pan místostarosta podal návrh na vypracování aktualizace hřbitovního řádu – do dalšího ZO.
-Pan starosta podal informaci o průběhu rekonstrukce hasičky, kterou zajišťuje fa JAAHA, termín dokončení
je 22. 2. 2016. Dotaci ve výši 300.000,- již obec obdržela. Pan starosta informoval o novém stavebním dozoru,
který bude zaštitovat pan Ing. Rostislav Čech.
-Pan starosta podal informace o dokončení rekonstrukce MŠ Vlasatice. Závěrečná zpráva o průběhu bude
podána na dalším ZO, nyní ROP žádá o doplnění údajů.
-Pan starosta informoval o zavedení hlášení RO na webových stránkách obce. Bude od října letošního roku.
-Pan starosta informoval o úpravách veřejného osvětlení. Je vypracován projekt, čeká se na stažení žaloby
o určení vlastníka na dotčených pozemcích.
-Pan starosta informoval o stavbě na „Střelnici“, jsou připraveny podklady pro dodatečné stavební povolení.
-Pan starosta informoval o bezplatném převodu pozemku (školního hřiště) obci – mělo by proběhnout
začátkem roku 2016.
ad 10) Diskuze
- Paní Zavadilová podala dotaz na opravu rozhlasu, není slyšet – rozhlas již opraven
-Paní Šťouračová se také vyjádřila k opravě rozhlasu, již také v pořádku.
- Pan Špaček podal dotaz ohledně kanalizace, kdy se začne budovat – p. starosta informoval o dosavadním
průběhu.
- Pan Jáchym podal dotaz, kdy bude vystaven chodník na ulici „Troskotovická“ po autobusovou zastávku –
p. starosta zajistí potřebné informace.
ad 11) Závěr

Zahájení zasedání zastupitelstva: 18.00 hod.

Ukončení zasedání zastupitelstva: 18:45 hod.

Ve Vlasaticích 10. 9. 2015

......................................................
Pavel Procházka - starosta obce

Zápis ověřili :
Josef Lakatoš

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

Karel Valenta

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

Zapsala: Michaela Sendlerová ……………………

