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Zápis z jednání zastupitelstva obce Veletiny č. XXVIII/2018 
                           ze dne 28. června 2018 
 
Přítomni: dle prezenční listiny                  Přítomno: 8 členů  
                                                                      Omluveno: 1 RG 
                                                                      Neomluveno: - 

 
Program: 

1.   Zahájení      - návrh programu jednání, volba ověřovatelů zápisu 

2.   Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO 

3.   Projednání záměru pronajmout nemovitost v majetku obce 

 

4.   Projednání záměru směnit nemovitosti s ŘSZK 

 

5.   Projednání záměru na prodej nemovitosti v majetku obce     

 

6.   Projednání záměru na prodej části obecního pozemku 

 

7.   Směrnice k ochraně osobních údajů GDPR  

 

8.   Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů  

 

9.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MRDP za rok 2017 

 

10. Projednání plánovaného investičního záměru (prvky na obecním prostranství) 

 

11. Diskuze 

 

12. Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 

 

13. Závěr 

 

 

 

 

Ad 1) 
Zahájení zasedání provedl starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: Aleš Cimala, Martin Ševčík 

       Projednání programu zasedání 
        

Hlasování: 
Pro  –  7 
Proti  –  
Zdržel se –  
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Ad 2)  
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání 
 
Usnesení z minulého zasedání ZO bylo splněno. 
 
 

Ad 3) Projednání záměru pronajmout nemovitost v majetku obce 

 

Záměr na pronájem nemovitosti – jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. 442 
– zastavěná plocha a nádvoří.   
Návrh smlouvy o pronájmu byl projednáván na zasedání ZO dne 16. 4. 2018. 
Dodatek k původní nájemní smlouvě o pronájmu pozemků z roku 2006 bude zpracován 
v souladu s aktuálními cenovými podmínkami pronájmu nebytových prostor a 
předložen k projednání ZO na nejbližším zasedání. 
 
 

 
 

Ad 4)  Projednání směny nemovitosti s ŘSZK 
 
Starosta obce předložil k projednání a schválení „Záměr obce směnit nemovitosti“ na 
základě zpracovaných GP č. 250-61/2007 a č. 424-20046/2017 v rámci majetkoprávního 
vypořádání stavby „Silnice III/05019 a stavby „Silnice III/4957 Veletiny“ mezi Zlínským 
krajem a Obce Veletiny. 
 
Pozemky dotčené navrhovanou směnou se nacházejí pod silničním tělesem silnice č. 
III/05019 a silničním tělesem silnice č. III/4957 v majetku Zlínského kraje v k.ú. Veletiny 
a pod chodníky, zelenými pásy, místními komunikacemi ve vlastnictví obce Veletiny 
v k.ú. Veletiny. 
 
Záměr obce směnit nemovitosti zveřejnil starosta obce na úřední desce OÚ Veletiny ve 
dnech 17. 5. 2018 – 1. 6. 2018. 
 
ZO Veletiny schvaluje „Směnu nemovitosti“ na základě zpracovaných GP č. 250-
61/2007 a č. 424-20046/2017 v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „Silnice 
III/05019 a stavby „Silnice III/4957 Veletiny“ mezi Zlínským krajem a obcí Veletiny. 
Pověřuje starostu obce podpisem směnných smluv.  
 

Hlasování: 
Pro  –  8 
Proti  –  
Zdržel se – 
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Ad5) 
Projednání  odprodeje obecního pozemku  
Jedná se o odprodej obecního pozemku p. č. 2921, ostatní plocha o výměře 
259 m2 v k.ú. a obci Veletiny.  
Obecní pozemek p.č. 2921 je v současné obě již zahrazen k rodinnému domu čp. 142.  
Vlastníky RD čp. 142 jsou ve SJM manželé Martin a Martina Pastírovi.  
ZO Veletiny schvaluje odprodej pozemku p.č. 2921 ostatní plocha o výměře 259m2 
Martinu Pastírovi, bytem Veletiny čp. 167 za cenu 300,-Kč za 1m2 a pověřuje starostu 
obce vyřízením všech náležitostí spojených s prodejem pozemku. 
 

Hlasování: 
Pro  –  8  
Proti  –  
Zdržel se –  

 
 
Ad 6) 
Projednání odprodeje části obecního pozemku  
Jedná se o odprodej části obecního pozemku parcelní číslo 3040/15 díl a), ostatní plocha 
o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Veletiny odděleného GP č.434-1704/2018 (část pozemku 
38m2 zahrazených a 7 m2 zastavěných k domu čp. 63).   
  
Vlastníky RD čp. 63 jsou ve SJM manželé František a Eva Křenovi, oba bytem Veletiny 
čp. 63.  
 
ZO Veletiny schvaluje odprodej části pozemku p.č. 3040/15 díl a) ostatní plocha, jiná 
plocha  o výměře 45m2 manželům Františku a Evě Křenovým, bytem Veletiny čp. 63 za 
cenu 38m2 za 300,-Kč/m2 a 7m2 za 30,-Kč/m2 a pověřuje starostu obce vyřízením všech 
náležitostí spojených s prodejem části pozemku. 
 

Hlasování: 
Pro  –  8  
Proti  –  
Zdržel se –  

 
 
   
Ad 7) Směrnice k ochraně osobních údajů (GDPR) 
 

Dle Nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů byly ZO 
Veletiny předloženy k projednání a schválení tyto dokumenty: 

  
1. Směrnice č. 1 Evidence klíčů od budovy a místností obecního úřadu ve Veletinách 
č.p. 218 a organizační pokyny k jejich přidělení, používání a uložení. 

2. Směrnice č. 2 Ochrana osobních údajů při nakládání se spisovým materiálem 
 

3. Směrnice č. 3 Záznam o zpracování osobních údajů 
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Hlasování: 
Pro  –  8  
Proti  –  
Zdržel se –  

 
 

Ad 8) Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů 
 
Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi Obcí Veletiny a 
Mikroregionem Dolní Poolšaví, dobrovolným svazkem obcí.  

 
Předmětem této smlouvy je závazek DSO vykonávat funkci pověřence pro ochranu 
osobních údajů pro obec podle nařízení GDPR. 
 
Hlasování: 
Pro  –  8  
Proti  –  
Zdržel se –  

 
 

Ad 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MRDP za rok 2017 včetně 
projednání Závěrečného účtu MRDP za rok 2017 
 
V souladu s §17 odst. 57 zákonač.250/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů byl 
předložen zastupitelstvu obce Veletiny závěrečný účet MRDP za rok 2017. 
Závěrečný účet obsahuje: 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření č.404/2017/IAK.  
Účetní výkazy MRDP. 
                  ZO Veletiny bere na vědomí Závěrečný účet MRDP za rok 2017  
                                                   

Hlasování: 
Pro  –  8  
Proti  –  
Zdržel se –  
 

Ad 10)   Projednání plánovaného investičního záměru (prvky na obecním prostranství) 
 

Do rozpočtu obce na rok 2018 bylo zařazeno pořízení obecního mobiliáře – laviček na 
veřejných plochách v obci - za podmínky získání dotace k úhradě investované částky. 
Žádost o dotaci byla se všemi náležitostmi podána, nebyla však kladně vyřízena. 
Starosta obce předkládá ZO návrh na uskutečnění plánovaného pořízení mobiliáře 
z vlastních prostředků obce (cca 125 tis. Kč za mobiliář typu, který je již dříve použitý) 
Z řad zastupitelů vzešel požadavek na předložení podrobné dokumentace akce včetně 
cenové nabídky, která bude projednána na příštím zasedání ZO.   
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Ad 11)   Diskuze 
 

- AC vznesl připomínku ke stavu oprav chodníku u čp. 22, kdy nesouhlasil se 
způsobem provedení opravy – asfaltový recyklát 
Členové ZO provedou místní šetření a navrhnou postup opravy úseku chodníku  

- Starosta obce seznámil ZO s postupem prací při opravách polních cest v obci a 
možností využití odpadu vzniklého při pracích na silnici I/50  

 
               
Ad 12)  Termín dalšího řádného zasedání ZO: 3. 9. 2018 
 
 
Ad 14)  Závěr 
             Závěr provedl starosta obce.   

 

 
Zapsala: Olga Orlovská dne 28. 6. 2018 
 

 
Ověřovatel zápisu: Aleš Cimala  ………………………… 
 
                                 Martin Ševčík  ...……………………….                  
 
 
Starosta obce: ……………………………………………………. 
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                     U S N E S E N Í č. XXVIII/2018 
 
         Zastupitelstvo obce Veletiny dne 28. června 2018 

 
 
XXVIII/152 
 
Schvaluje: 

Záměr směnit nemovitosti na základě zpracovaných GP č. 250-61/2007 a č. 
424-20046/2017 v rámci majetkoprávního vypořádání mezi Zlínským 
krajem a Obcí Veletiny stavby „Silnice III/05019 Veletiny“ a stavby 
„Silnice III/4957 Veletiny“  
 
Pověřuje: 
Starostu obce podpisem směnných smluv 
 
 
XXVIII/153 
 
Schvaluje: 
Odprodej pozemku p.č. 2921, ostatní plocha o výměře 259 m2 v obci a k.ú. 
Veletiny: 
 
Martinu Pastírovi, Veletiny čp. 167 za cenu 300,-Kč za 1m2 
  
 
 
XXVIII/154 
Schvaluje:  
Odprodej části pozemku p.č. 3040/15, díl a)  ostatní plocha o výměře 45 m2 
v obci a k.ú. Veletiny: 
 
Manželům Františku a Evě Křenovým, bytem Veletiny čp. 63 
za cenu část 38m2 za 300,-Kč/m2 a část 7m2 za 30,-Kč/m2 
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XXVIII/155 

Schvaluje: 
Dle Nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů tyto dokumenty: 

 
Směrnice č. 1  
Evidence klíčů od budovy a místností obecního úřadu ve Veletinách č.p. 218 
a organizační pokyny k jejich přidělení, používání a uložení. 
 
Směrnice č. 2 
Ochrana osobních údajů při nakládání se spisovým materiálem 

 
Směrnice č. 3  
Záznam o zpracování osobních údajů 
 
XXVIII/156 
Schvaluje: 

Dle Nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů byly ZO Veletiny předloženy k projednání a schválení 
tyto dokumenty: 
 
Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi Obcí 
Veletiny a Mikroregionem Dolní Poolšaví, dobrovolným svazkem obcí.  
 
 
XXVIII/157 
V souladu s §17 odst. 57 zákona č. 250/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů 
byl předložen zastupitelstvu obce Veletiny závěrečný účet MRDP za rok 
2017. 
Závěrečný účet obsahuje: 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření č. 404/2017/IAK.  
Účetní výkazy MRDP. 
                  ZO Veletiny bere na vědomí Závěrečný účet MRDP za rok 2017  
                                                B E Z    V Ý H R A D   
 
 
 
 
 
         Tomáš TRTEK                                                  Ing. René HRUBOŠ, Ph.D., MBA 
Starosta obce VELETINY                                        Místostarosta obce VELETINY 


