Obec Věteřov
Zastupitelstvo obce Věteřov
Zápis
z 2S.zasedáni Zastupitelstva obce Věteřov,
konaného dne 22.11.2013 od 18.00 hodin.

lIZahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Věteřov (dále též jako .zastupitelstvo") bylo zahájeno v zasedací
místnosti OÚ Věteřov v 19.05 hodin starostou obce (dále jako "předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pozvánka podle § 93 odst. I
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Věteřov zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
12.11.2013 do 25.11.2013. Současně byla
zveřejněna na "elektronické úřední desce" od 12.11.2013 do 23.11.2013.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva, (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovateli zapisu pana Josefa Malíka a paní Annu Koutnou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteěov ur~uje ověěovateli zápisu pana Josefa MaIfka a pani Annu
Koutnou.
Výsledek hlasováni:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.Biliček Václav, Kašík Rudolf, Kostiba
Franmek,Koutná Anna,Luža František,Malík Josef,Malík Karel
Proti: O
Zdrželi se :0
Usnesení
1 bylo schváleno.
ě.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteěov schvaluje následujicf program 25.zasedáni ZOV:

11 Technický bod-zahájení,určení

ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva obce
2/ Darovací smlouva-Jihomoravský kraj
3/ Neinvestiční dotace JSDH obce

41 Rozpočtové opatření č.6
51 Schválení doplatku na provoz MŠ
61 Zařazení do územního plánu-kompostárna,VKP,cyklostezka,Příčka
7 I Žádost o zařazení pozemku do územního plánu-manželé Kohútovi
81 Projednání pravidel pro zvyšování základního kapitálu společnosti VaK
Hodonín
91 Plán inventur
101 Různé
III Závěr

Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.Billček Václav,Kašík Rudolf,Kostiha
Frantilek,Koutná Anna,Luža František,Malík Josef ,Malík Karel
Proti: O
Zdrieli se :0
Usneseni 2 bylo schváleno.
ě.

2/ Darovací smlouva -Jihomoravskí

kraj

Darovací smlouva číslo 02 I669/1 3/0RR mezi Jihomoravským krajem zastoupeným
JUDr.Michalem Haškem,hejtmanem Jihomoravského kraje a Obcí Věteřov,zastoupená
Josefem Lejskou,starostou obce uzavírají darovací smlouvu.Na základě této darovací smlouvy
se dárce zavazuje přenechat obdarovanému finanční dar ve výši 20 OOO,-Kča obdarovaný
tento dar přijímá.Dárce předává finanční dar obdarovanému jako ocenění dosaženého
výsledku v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 20 13 v Programu obnovy
venkova. Mimořádné ocenění za dokumentaci místní etnokulturní tradice.Finanční dar bude
převeden na bankovní účet obce do 60 dnů od podpisu smlouvy. Starosta navrhuje využít tento
dar na dovybavení muzea a kulturu.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteěov schvaluje darovaci smlouvu f.011669/13/0RR v částce 10000,KčVýsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.Billček Václav,Kašík Rudolf,Kostiha
František,Koutná Anna,Luža František,Malík Josef ,Malík Karel
Proti :0
Zdrielise:O
Usneseni 3 bylo schváleno.
ě,

3/

Neinvestiční dotace JSDH obce
Na základě dohody s odborem kanceláře ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje a
v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva vnitra o posílení celkového objemu finančních
prostředků budou poskytnuty účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV ČR zřizovatelům
JSDH obcí.Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 20 I3-navýšení (organizační a
technické.např. věcné prostředky PO,odborná příprava)ve formě příspěvku na činnost, kterou se
rozumí věcné vybavení neinvestiční povahy,které zůstává majetkem obce a neinvestiční
opravy,revize,technické
prohlídky požární techniky a věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH obce.např. spojové prostředky,ochranné oděvy pro hasiče apod.(dále jen "věcné
vybavení).Termín čerpání dotace do 31.12.20l3.Částka
je 27 OOO,-Kč.Finanční spoluúčast
zřizovatele jednotky není stanovena.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteěov schvaluje" Smlouvu o poskytnuti dotace z rozpočtu
Jihomoravskéha kraje" na neinvestični dotaci pro JSDH obce v částce 27 OOO,-Kč.
Výsledek hlasováni:
Pro: Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.Biliček Václav,Kašik Rudolf,Kostiha
František,Koutná Anna,Lula František,Malik Josef ,MaUk Karel
Proti: O
Zdrželi se :0
Usnesení
4 bylo schváleno.
ě.

4/ Rozpočtové opatřeni č.6
Účetní obce seznámila s rozpočtovým opatřením č.6, které bylo schválené starostou obce dne
21.10.2013.V příjmech i výdajích je navýšení v částce 106 100,-Kč. Ve výdajích i úprava
mezi paragrafy a položkami. Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením § 16
zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových
prostředků,aniž se změní celkový objem rozpočtu. Dojde i k navýšení objemu rozpočtu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteěov schvaluje rozpočtové opatfeni č.6,navýlen/ v částce 106100,-Kč
v přijmech i výdaj/ch. Ve výdajich i úprava mezi paragrafy a položkami.
Výsledek hlasováni:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng. Biliček Václav,Kašik Rudolf,Kostiha
František,Koutná Anna,Lula František,Malik Josef,Malik Karel
Proti :0
Zdrželi se:O
Usneseni
S bylo schváleno.
ě.

S/ Schválení doplatku na provoz MŠ
Doplatek na provoz /na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků MŠ Věteřov je
za období září-prosinec 2013.Jedná se o finanční doplatek do normativního počtu dětí-I 5 dětí
na třídu,stanoveného zákonem č. 561/2004 Sb.§23 odst.3 a vyhláškou č. 14/2005 Sb.,§2 odst.l
v platném znění.Celkové náklady včetně odvodů činí 41 741,-Kč. Požadovaná částka bude
vyfakturována Obcí Archlebov.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteiov schvaluje doplatek na provoz /na mzdy pedagogických
nepedagogických pracovniků MŠ Věteěov v částce 41 741,-Kč.

a

Výsledek hlasování:
Pro: Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng. Biliček Vác1av,Kašik Rudolf,Kostiha
František,Koutná Anna,Lula František,Ma1ik Josef,Malik Karel
Proti :0
Zdrželise:O

Usnesení č.6 bylo schváleno.

6/ Zařazení do územního plánu-kompostáma,VKP,cyklostezka'příčka

Na návrh zastupitelstva byl starosta obce pověřen projednat s životním prostředím
vhodnost umístění kompostárny.

Kyjov

Kompostáma se navrhuje u bývalé cihelny na p.č. 857/3 a 857/4.
Návrh usneseni:

Zastupitelstvo obce Věteřov schvaluje zařazení prověření možnosti změny funkčního
využití parcely č.857/3 a 857/4 v k.ú. Věteřov do návrhu zadání nově pořizovaného
Územního plánu Věteřov,tj.prověřit možnost změny plochy nezastavitelné(návrhová
plocha:trvale travnaté plochy-louky,pastviny,lesy)na
zastavitelnou,která by
umožňovala umístění záměruKompostárny",
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng. Bilíček Václav,Kašík Rudolf,Kostiha
František,Koutná Anna,Luža František,Malík Josef,Malík Karel
Proti: O
Zdrželise:O
Usnesení Č. 7 bylo schváleno.
Příčka-od Seklového po Sedlářovop.č.2929,2927 /3,2927/2,2927/ ,2926/3,2226/,2926/1,2924/1,2925,2923/2,2923/1,2922,2921,29
07/4,2907/3,2916,2907/5.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteěov schvaluje zafazeni do návrhu zadáni územniho plánu Věteěov
prověěent rozšifeni !unkčni plochy "Zahrada,drobná držb«, vinice "vymezeného dle platného
ÚPO Věteťov o pozemky
p.l.2929,2927/3,2927/2,2927/1,2926/3,2226/2,2926/1,2924/1,2925,2923/2,2923/1,2922,2921,
2907/4,2907/3,2916,2907/5
v k.ú. Větežov: Pozemky by byly vyutity jako zahrady, vinice
s možnosti unústlni drobné stavby.

Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng. Bilíček Václav,Kašík Rudolf,Kostiha
František,Koutná Anna,Luža František,Malík Josef,Malík Karel
Proti: O
Zdrželise:O
Usnesení Č. 8 bylo schváleno.
Cyklostezka-Kyiov- Věteřov
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteěov schvaluje zafazeni prověěeni trasováni navržené
CyrUometodljské cyklostezky do návrhu zadáni ÚP Vltefov.CyrUometodljská
cyklostezka je
navržena k prověěení ,viz grafICká pHloha.

Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng. Bilíček Václav,Kašík Rudolf,Kostiha
František,Koutná Anna,Luža František,Malík Josef,Malík Karel
Proti: O
Zdrželise:O
Usnesení Č. 9 bylo schváleno.

VKP
Starosta seznámil zastupitele se stanoviskem od "Správy chráněné krajinné oblasti Pálava a
krajského střediska Bmo",kde se doporučuje rozšířit stávající VKP Lysé hory o parcelu
č.293 II 1.Parcelu 2931/4 nedoporučuje zařadit.Proto navrhl ,aby zastupitelé schválili
p.č.293111 do zařazení nového územního plánu.

Místostarostka navrhla zařadit do územního plánu oba pozemky tj. parcelu Č. 2931/1 i
2931/4.
Upozornila, že oba pozemky na sebe navazují, a i když parcela Č. 2931/4 byla
agenturou ochrany přírody dost podhodnocena, přesto se zde nachází řada
významných rostlin a živočichů.
Žádost o zařazení do významného krajinného prvku byla podána nejen z uvedených
důvodů - tedy přírodních hodnot, ale především proto, že utváří typický vzhled krajiny
a přispívá k její estetické hodnotě (viz vykopávky z doby bronzové a Věteřovská
kultura).
Starosta navrhl, aby se do územního plánu zařadila pouze parcela Č. 2931/1 a ta druhá
aby byla ponechána v užívání mysliveckému sdružení, Místostarostka odpověděla, že
VKP nezpůsobuje žádné omezení dosavadních aktivit MS. Drakiáda, dětský den apod.
se v dané lokalitě mohou nadále pořádat. Zařazením parcel do VKP jsou tyto lokality
chráněny před poškozováním a ničením. Z definice zákona 114/1992 : Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich přirozená obnova a nedošlo k ohrožení nebo
oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Mezi zásahy, které by toto ohrožení
mohly vyvolat, patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
Pan Svatopluk Můller se zeptal, kolik bude stát obec údržba.
Místostarostka odpověděla, že v podmínkách, které doporučila, bude nutné po dobu
čtyř až pěti let na dané lokalitě mozaikovitě sekat trávu a vyčistit pozemky od
náletových dřevin.
Pan Svatopluk Míiller dále navrhl, aby vše zůstalo tak jak je a VKP se v dané lokalitě
nezřizovalo.
Zastupitel Karel Malík navrhl, aby se VKP nezřizovalo, ale z náletových dřevin se
dané pozemky zalesnili.
Zastupitelka Anna Koutná požádala o vysvětlení, co je to VKP.
Starosta navrhl, aby se hlasovalo o jednotlivých variantách zvlášť.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteěov schvaluje zafazeni návrhu Významného krajinněho prvku do
návrhu zadáni ÚP Věteěov k prověfenf.Jedná se o pozemek p.č.293111 v k.ú. Věteěov.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,
Proti: Kostihová Dagmar,lng. Bilíěek Václav,Kašík Rudolf,Kostiha František,Koutná
Anna,Luža František,Malík Josef,Malík Karel
Zdrielise:O
Usnesení č.l0 nebylo schváleno.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteiov schvaluje nezaěezova: p.č.293111 a 293114 do územnlho plánu.
Výsledek hlasování:
Pro :Ing. Bilíček Václav,Koutná Anna,MaIík Josef,Malík Karel
Proti: Kostihová Dagmar"Kašík Rudolf,Kostiha František ,Luža František,

Zdrželi se : Lejska Josef
Usnesení
11 nebylo schváleno.
ě.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteřov schvaluje zařazeni p.ě. 2931/1 a 2931/4 do územnlho plánu.
Výsledek hlasování:
Pro :Kostihová Dagmar ,Kašík Rudolf,Kostiha František,Luža František,
Proti :Ing. Billček Václav ,Koutná Anna"Malík Josef,Malík Karel
Zdrželi se : Lejska Josef
Usnesení č.12 nebylo schváleno.

7/ Žádost o zařazení pozemku do územního plánu-manželé Kohútovi
Pan starosta přečetl žádost manželů Kohútových ,bytem Sídliště U Vodojemu 1274/44, Kyjov,
kteří žádají o změnu účelu využití plochy k výstavbě rodinného domu na spodní části
pozemku p.č. 2936/17 v katastrálním území obce Věteřov. Inženýrské sítě jsou na hranici
pozemku a přístupová komunikace je již vybudována.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteěov schvaluje zařazeni prověřeni možnosti změny funkěni plochy
parcely 2936/17 v k.ú. Věteřov do návrhu zadáni nově pořizovaného Územnlho plánu
Věteřov,tj.prověřit možnost změny funkčnlho vyutitl Z nezastavitelně' plochy na zastavitelnou
plochu pro bydleni v rodinných domech.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng. Bilíěek Václav,Kašík Rudolf,Kostiha
František,Koutná Anna,Luža František.Malík Josef,Ma1ík Karel
Proti: O
Zdrželise:O
Usnesení
13 bylo schváleno.
ě.

8/ Projednání pravidel pro zvyšování základního kapitálu společnosti VaK Hodonín
Na minulém zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil se zněním dopisu VaK Hodonín.V
současné době akciová společnost provozuje i infrastrukturní majetek naší obce. Aby mohlo
dojít ke komplexnímu zajišťování služeb při provozování uvedeného majetku a současně
vytvářet prostředky na jeho rekonstrukci,doporučuje představenstvo VaK vložit tento majetek
do majetku společnosti VaK.Za vložený majetek do společnosti VaK budou obcím a městům
vydány akcie v listinné podobě.Zastupitelstvo
obce pověřilo a uložilo finančnímu a
kontrolnímu výboru prověření postupu, jak situaci řešit.Zápis o řešení situace byl proveden
kontrolním i finančním výborem dne 29.IO.2013.Kontrolní
i finanční výbor doporučuje
převedení svého infrastrukturního majetku-vodovodu do majetku společnostiVodovody
a
kanalizace Hodonín a.s. výměnou za Iistinné akcie.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteěov schvaluje pledložené "Pravidla"a má zájem o vloženi
infrastrukturnlho majetku do společnosti VaK Hodonin a.s.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová'Dagmar,lng.
Bílíěek Václav,Kašík Rudolf,Kostiha
František,Koutná Anna,Luža František,Malík Josef,Ma1ík Karel
Proti :0

Zdrželise:O
Usnesení č.14 bylo schváleno.

9/ Plán inventur
Obec Věteřov provádí periodickou inventarizaci vždy k datu řádné účetní závěrky tedy
k 31.12.2013.Za provedení inventarizace v příslušném kalendářním roce odpovídá starosta
obce,podrobnosti provedení starosta upraví prostřednictvím plánu inventur. Plán inventur je
přílohou č.l. vnitřní směrnice o inventarizaci č.1I20 Il.Inventarizační komisi jmenuje starosta
obce pouze jednu,která má pět členů,předseda Ing. Václav Bilíček,

členové-Ivana Moudrá,Marie Malíková,Milan Nedveis,Josef Malík.Zahájení inventury
1.1.2014,ukončení
16.1.2014.Inventarizační
komise zpracovává závěrečnou inventarizační
zprávu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Věteěov schvaluje
Ing. Václavem Billčkem.

plán

inventur.inventarizačni

komisi s předsedou

Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng. Biliček Václav,Kašík Rudolf, Kostiha
František,Koutná Anna,Luža František, Malík Josef,Malík Karel
Proti :
Zdrželi se:
Usnesení
15 bylo schváleno.
ě,

10/Různé
Starosta:
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Žádost dle zákona Sb. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
Poděkování za hody-stárkům,maminkám,babičkám,kulturnímu
výboru
Poděkování-mužskému sboru-zabíjačka
Komunální odpad -bioodpad tabulka z Ekoru-porovnání
Kyjovské Slovácko v pohybu-v MŠ akce o třídění odpadu
Žádost o vyjádření oplocení pozemku p.č.3041/1 v k.ú.Věteřov-dát
do usnesení v dalším
zastupitelstvu
Žádost
o dotaci-Motýlí
ráj-souhlas
s čištěním
VKP
Věteřov,parcelní
čísla
2936/1,588/1,2748/1,2748/2
12.12.2013 zastupitelstvo obce Věteřov
Finanční výbor začat zpracovávat návrh rozpočtu na rok 2014

Kupková Olga:
~ Nedávat na veřejné osvětlení bílé světla-oslňují
Blahutková Anna:
•
~ Nepořádek ve zmole u bývalé cihelny,součástky

ze starých aut

11/Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 19.50 hodin.

Přílohy zápisu:
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
II)
12)
13)

Program
Prezenční listina
Darovací smlouva č.021669/13/0RR
Dopis z Hasičského záchranného sboru-dotace
Smloúva -neinvestiční dotace JSDH obce
Rozpočtové opatření č.6
Doplatek na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků MŠ Věteřov
Žádost o zařazení pozemku do ÚP -manželé Kohútovi
Dopis Vodovody a kanalizace-Projednání pravidel pro zvyšování základního kapitálu
společnosti VaK Hodonín
Tabulka komunálního a biologického odpadu
Plán inventur
Žádost o vyjádření-oplocení pozemku p.č. 304118 v k. Ú. Věteřov
Grafický návrh-Cyrilometodějská cyklostezka

Zápis byl vyhotoven dn~ 26.11.2013
zaPisovatelka.~Starosta: ~
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Místostarostka:
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