Obec Věteřov
Zastupitelstvo obce Věteřov
Zápis
z 26.zasedání Zastupitelstva obce Věteřov,
konaného dne 12.12.2013 od 18.00 hodin.

lIZahájení

zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Věteřov (dále též jako .zastupitelstvo") bylo zahájeno v zasedací
místnosti OÚ Věteřov v 19.03 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 3.12.2013 do 13.12.2013. Současně byla zveřejněna
na "elektronické úřední desce" od 3.12.20 13 do 13.12.2013.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluven pan Rudolf Kašík a pan František Kostiha.
Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovateli zapisu pana Karla Malíka a pana Františka Lužu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteřov určuje ověřovateli zápisu pana Karla Malika a pana Františka
Lužu.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.Bilíček
František,Malík
Josef,Malík Karel
Proti: O
Zdrželi se :0
Usnesení
1 bylo schváleno.

Václav,Koutná

Anna,Luža

č.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce. Starosta požádal o
doplnění bodu-i.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje-na výdaje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 20 13."Změnit slovo v bodě 6 -Příloha
na Dodatek. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a
občanům. Pan František Luža se dotazoval k bodu č.9 -žádost o prodej pozemku,starosta
vysvětlil.že se jedná o informaci,která bude doplněna v projednávání bodu.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteřov schvaluje následující program 26. zasedání ZOV:

1/ Technický bod-zahájeni.určeni
ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva obce
21 Rozpočtový výhled obce na rok 2015-2016
3/ Rozpočtové provizori um na rok 2014
4/ Rozpočtové opatření č.7
51 Návrh rozpočtu na rok 2014 OSO Severovýchod
6/ Dodatek č.1 k nájemní smlouvě-Jiří Musil
71 Žádost -oplocení pozemku
81 Schválení dodatku smlouvy-svoz odpadů
91 Žádost o prodej pozemku
10/ Žádost o směnu pozemku
11/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013.
12/ Různé
131 Závěr
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.Bilíček
František,Malík Josef ,Malík Karel
. Proti: O
Zdrželi se :0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

kraje-na výdaje na zabezpečení

Václav,Koutná

Anna,Luža

2/ Rozpočtový výhled obce na rok 2015-2016
Místostarostka paní Dagmar Kostihová seznámila s rozpočtovým výhledem obce na rok 20152016.
V roce 2015- příprava ČOV. V roce 2016 -dokončení přípravy ČOV.V roce 2015 a 2016 se
neplánují úvěry ani půjčky.Příjmy i výdaje v obou letech v částce 5 000 OOO,-Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteiov schvaluje rozpočtový výhled na rok 2015-2016.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.
František,Malík Josef,Malík Karel
Proti: O
Zdrželi se : O
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
31 Rozpočtové provizorium

Bilíček Václav,Koutná

Anna,Luža

na rok 2014

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým provizoriem na rok 2014. Připomenul, že
již po osmé se schvaluje rozpočet vždy v novém roce.Doporučuje pro příště
schvalovat rozpočet před novým rokem. Obec Věteřov nemá zpracovaný rozpočet na
rok 2014.Starosta navrhuje,aby do schválení nového rozpočtu na rok 2014,platil
schválený rozpočet na rok 2013.Rozpočtové provizorium bude použito do schválení
nového rozpočtu.Navíc bude v lednu a únoru 2014 čerpání výdajů na vratky z dotací.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.

Paní místostarostka se ptala, jestli je nějaký důvod,proč nebyl schválen rozpočet. Pan
starosta
odpověděl,že žádný důvod není,jen se nestihl připravit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteiov schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014.Bude použito do
schválení nového rozpočtu a bude stejné jako rozpočet pro rok 2013. V lednu a únoru navíc
čerpání výdajů na vratky Z dotací.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.
František,Malík
Josef,Malík Karel
Proti: O
Zdrželi se : O
Usnesení Č. 4 bylo schváleno.

4/ Rozpočtové opatření

Bilíček Václav, Koutná Anna,Luža

č.7

Účetní obce seznámila s rozpočtovým opatřením č.7, které bylo schválené starostou obce dne
25.11.2013.V příjmech i výdajích je navýšení v částce 217 500,-Kč. V příjmech i výdajích
úprava mezi paragrafy a položkami. Rozpočtovým opatřením dojde,v souladu s ustanovením
§ 16 zákona
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.
č.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteiov schvaluje rozpočtové opatření
7, navýšení v částce 217 500,-Kč
v příjmech i výdajích. V příjmech i výdajích úprava mezi paragrafy a položkami.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng. Bilíček Václav,Koutná Anna,Luža
František,Malík
Josef,Malík Karel
Proti :0
Zdrželi se:O
Usnesení
5 bylo schváleno.
č.

č.

5/ Návrh rozpočtu na rok 2014 DSO Severovýchod
Návrh rozpočtu OSO Severovýchod přednesla místostarostka obce paní Dagmar Kostihová.
Návrh byl vyvěšen od 25.11.2013 do 10.12.20 13.Na el. desce od 25.11.2013 do 11.12.2013.
Příjmy i výdaje dle paragrafů a položek jednotlivě vysvětlila. Během vyvěšení neměl z občanů
nikdo připomínku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteiov schvaluje návrh rozpočtu DSO Severovýchod
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová
Malík Josef,Malík Karel
Proti :0

Dagma'r,lng.

na rok 2014.

Bilíček Václav, Koutná Anna,Luža

František,

Zdrželi se: O
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6/ Dodatek č.l k nájemní smlouvě-Jiří Mmit
Nájemní smlouva pana M~
končí ke dni 31.12.2013 .Byty byly určeny jako
startovací na 5 let,u pana Masrřa byla smlouva jen na 4 roky,z toho důvodu by měla
být nájemní smlouva prodloužena o jeden rok ,aby to bylo spravedlivé.Pan
Mmftl se
dotazoval,jak to bude v případě,kdy by se chtěl dřív odstěhovat.Ve
smlouvě je v bodě
VIII. odst.la-písemnou
dohodou. Je to na vzájemné dohodě.Předmětem
dodatku č.l k
nájemní smlouvě ze dne 28.12.2009 je: Dosavadní text článku Lodst 2 nájemní
smlouvy se nahrazuje v první větě textem:Pronajímatel
přenechává touto smlouvou
nájemci do užívání na dobu určitou od 28.12.2009 do 31.12.2014 byt č.2 v I.podlaží
výše uvedeného domu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteřov schvaluje "Dodatek č.l k nájemní smlouvě ze dne 28.12.2009"
-Jiří M usi/.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng. Bilíček Václav,Koutná Anna,Luža
František,Malík Josef,Malík Karel
Proti: O
Zdrželi se : O
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7/ Žádost oplocení pozemku
Pan starosta přečetl žádost ~
Aleše Č~,
který žádá o vyjádření k oplocení pozemku p.č.
3041/8 v k.ú.Věteřov. Na základě jednání na stavebním úřadě v Kyjově s paní Ždánskou žádá
o vyjádření ke stavbě oplocení v hranicích svého pozemku,zahrady,plotem
s poplastovaným
pletivem, výšky 180 cm a následně výsadbou švestek.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteřov schvaluje oplocení pozemku p.č. 3041/8 v k.ú. Věteřov.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng. Bilíček Václav,Koutná Anna,Luža
František,Malík Josef,Malík Karel
Proti: O
Zdrželi se : O
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8/ Schválení dodatku smlouyy-svoz odpadů
Příloha č.1 smlouvy č. 034/2001 na nakládání s komunálním a ostatním odpadem z obce-rok
2013.
Předseda finančního výboru, Ing.Václav Bilíček ,překontroloval přílohu č. 1 smlouvy a
doporučil ji schválit. Sazba poplatku byla snížena z 460,-Kč na 299,-Kč za tunu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteřov schvaluje Přílohu č. 1smlouvy Č.034/2001 na nakládání
s komunálním odpadem z obce-rok 2013.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.
František,Malík Josef,Malík Karel
Proti :0
Zdrželi se : O
Usnesení č.9 bylo schváleno.

Bilíček Václav,Koutná

Anna,Luža

91 Žádost o prodej pozemku

Farma Věteřov podala žádost o prodej pozemků na v katastrálním území
Věteřov,Obec vlastní 1/10 podílu,zbylá část podílu je ve vlastnictví Farmy.Jedná se o
pozemky p.č.818177,8181l82,932/33,932/64, 1144, 1527,1837, 1840.Místostarostka
navrhuje neprodávat obecní pozemky,dobrý hospodář se nezbavuje
pozemků,nevíme,kdy bude pozemek potřeba využít k příjezdůrn,ke stavbě atd.
Ing. Můller-obec tam má jednu desetinu,nemůže tam žádný nic dělat.Pan Kašík Rudolf
starší -v katastru Věteřova je nafta -u lesa,prodat půdu je nesprávné.
Ing.Můller navrhl,aby se pozemky tedy směnily.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteřov souhlasí s uveřejněním záměru o prodeji pozemků na LV 755
v k.ú. Věteiov, jedné desetiny jenž je obec vlastníkem.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef"lng. Bilíček Václav,Koutná
Proti: Kostihová Dagmar,Luža František
Zdrželi se:
Usnesení
10 bylo schváleno.

Anna,Malík Josef,Malík Karel

č,

101 Žádost o směnu pozemku
Na 19. zasedání zastupitelstvo obce Věteřov,usnesením č.7 souhlasilo aby byl vypracován
geometrický plán pro směnu pozemků,o které požádal lfl.g,Sv~k
MiHler,\lěte~,za
předpokladu,že bude dodržena funkčnost pozemku jako ostatní komunikace pro vstup na
přilehlé pozemky a bude zařazena do územního plánu.
-Iftg, Swtof'ltlk M&tter,V-ět@řo\' 20-; podal žádost o směnu pozemků v katastrálním území
Věteřov. Směna pozemku p.č. 3071/2 o výměře 199m2 za pozemky p.č. 1898 o výměře 179m2
a 2170/238 o výměře 21 m+Přilohou žádosti je geometrický plán 274-056/2013.Veškeré
náklady nutné k provedení směny uhradí lng.Me+ler.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteřov souhlasí s uveřejněním záměru o směně pozemků p.č. 3071/2 o
výměře 199 ml za pozemky p.č. 1898 o výměře 179m] a 2170/238 o výměře 21m]
v k.ú. Věteřov.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.
František.Malík Josef,Malík Karel
Proti :0
Zdrželi se :0

Bilíček Václav,Koutná

Anna,Luža

Usnesení

Č.

II bylo schváleno.

III Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013.

kraje-na výdaje na zabezpečení

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje -na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 .Příjemci je poskytována dotace v celkové
výši 61 O,-Kč na výdaje na odbornou přípravu. V případě, že výdaje na odbornou přípravu
nebudou vyčerpány,mohou se použít na výdaje na věcné vybavení.Přijemce je oprávněn čerpat
dotaci v průběhu roku 20 13,nejpozději do 31.12.20 13,finanční vyúčtování do 15.1.2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteřov schvaluje "Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č.22433/13/0KH na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH na rok 2013.
Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.
František.Malík
Josef,Malík Karel
Proti: O
Zd rželi se : O
Usnesení Č. 12 bylo schváleno.

Bilíček Václav,Koutná

Anna,Luža

12/ Různé

Starosta:
~

Dopis JUDr. Brhela k řešení situace Strážovice-seznárnení.
Dopis od JUDr.Šlampové přečetla paní místostarostka. Dodala,že zastupitelstvo schválilo
návrh usnesení,aby se vstoupilo ohledně této problematiky v jednání se zastupitelstvem
obce Strážovic. Toto usnesení nebylo splněno.Místostarostka nesouhlasí se zapojením do
řešení této situace právníky.V obci Strážovice žije řada rodáků z Věteřova. Pokud se
sousedi nebudou mít snahu domluvit mezi sebou, bude to obě obce stát nárůst finančních
nákladů na právníky ale situaci to nevyřeší.Naopak,
pouze se tím prohloubí
neporozumění.A to je špatné. Starosta uvedl,že dle dopisu se mají právníci v lednu sejít a
na základě jednání se bude dál situace řešit je možno uskutečnit setkání se zastupitelstvem
obce Strážovice.

~
~

Finanční výbor pokračovat v rozpočtu,aby se mohl návrh vyvěsit
Zbudování cesty ke kabinám v příštím roce-objasnění situace

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věteřov souhlasí
kabinám vpříštím roce.

s přípravou

Výsledek hlasování:
Pro :Lejska Josef,Kostihová Dagmar,lng.
František.Malík
Josef,Malík Karel
Proti: O
Zdrželi se : O
Usnesení Č. 13 bylo schváleno.

projektu na vybudování cesty ke

Bilíček Václav,Koutná

Anna,Luža

>~
~

Úřad práce-pan Ševčík ukončil k 30.11.2013 ,paní Moudrá je zaměstnána do 28.2.2013
Uskladnění válu-TJ Sokol -upozornil .že hrozí nebezpečí úrazu,veškerou zodpovědnost
ponese TJ Sokol Věteřov
Podávat žádosti o dotace

Musil Jiří:
~ Jestli by nemohl být boční vchod do tělocvičny z druhé strany od kabin-vadí mu
obtěžující kouř návštěvníků kulturních akcí.Žádá.aby
návštěvníci kouřili z druhé
strany budovy,kde je také vchod. Starosta přislíbil.že toto zajistí.

13/ Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.30 hodin.

Přílohy zápisu:
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
II)
12)
13)
14)

Program
Prezenční listina
Rozpočtový výhled obce Věteřov 2015-2016
Rozpočtové provizorium
Rozpočtové opatření č.7
Návrh rozpočtu na rok 20 14-DSO Severovýchod
Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 28.12.2009
Žádost o vyjádření-oplocení pozemku
Příloha č.1 Smlouvy Č.034/200 1
Žádost o prodej pozemku
Žádost o směnu pozemku
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Dopis-JUDr.Stanislav 8rhel
Dopis-JUDr.Marie Šlampová

Zápis byl vyhotoven dne 17.12.2013
Zapisovatelka: ~
Starosta:
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Místostarostka:
Ověřovatelé:
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