
Zápis z jednání zastupitelstva obce Veletiny č. II/2018 
                           ze dne 3. prosince 2018 
 
Přítomni: dle prezenční listiny                  Přítomno: 7 členů  
                                                                      Omluveno: - 
                                                                      Neomluveno: - 

 
 
 
Program: 

1.   Zahájení      - návrh programu jednání volba ověřovatelů zápisu 

2.   Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO 

3.   Smlouva o zřízení věcného břemene 

 

4.   Projednání výkupu části pozemků do vlastnictví obce 

 

5.   Inventarizace majetku obce Veletiny k 31. 12. 2018     

 

6.   Rozpočtové opatření č. 6/2018 

 

7.   Plánování prioritních akcí na rok 2019 

 

8.   Rozpočet obce na rok 2019 

 

9.   Informace o plánovaných akcích 

 

10. Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 

 

11. Diskuze 

 

12. Závěr 

 

 

Ad 1) 
Zahájení zasedání provedl starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: Lucie Smejkalová, René Hruboš 
 

       Projednání programu zasedání 
 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
 
 
 



Ad 2)  
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání 
 
Usnesení z minulého zasedání ZO bylo splněno. 
 
 

Ad 3)  
Smlouva o zřízení věcného břemene 

 

ZO byla k projednání předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-
014330047429/001. Smlouva řeší zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu jehož 
obsahem je právo firmy E.ON Distribuce, a.s. zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu na pozemku obce parcelní číslo 2740/9. (umístění kabelové skříně, 
kabelového vedení NN, uzemnění ke stavbě jejímž vlastníkem je Karel Šimek, Veletiny 
čp.148).  
ZO Veletiny souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene  
č.: OT-014330047429/001 a pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy. 
  

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
Ad 4) 
Projednání výkupu části pozemků do vlastnictví obce 
 
GP č.441-443/2018 ze dne 22. 11. 2018 zpracovaným za účelem vyměření stávající polní 
cesty byla z pozemku parc. číslo 119/1 ( vlastníci manželé Snopkovi, Veletiny 238) 
oddělena část o výměře 32m2, označena jako parc. číslo 119/4, která je předmětem 
převodu do vlastnictví Obce Veletiny. Tato část pozemku je součástí obecní zaužívané 
polní cesty. Převod pozemku byl s vlastníky předjednán na pracovní schůzce. Manželé 
Snopkovi s prodejem souhlasí a navrhují cenu za 1.000,-Kč za 1 m2. 
 
ZO jsou předloženy dva návrhy na výši ceny za 1 m2 pozemku:  
 
1. návrh: 1 m2 za 1.000,-Kč 
 
2. návrh: 1 m2 za    800,-Kč 
 

Hlasování o protinávrhu č. 2 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  
 
ZO Veletiny schvaluje nákup pozemku parc. číslo 119/4 v k. ú. a obci Veletiny za 
cenu 800,-Kč za 1 m2 

 
Současně byla GP za stejným účelem oddělena část pozemku parc. číslo 118/6 (vlastníci 
manželé Hrubošovi, Veletiny 226) o výměře 28m. Také tento pozemek bude předmětem 
převodu do vlastnictví obce za stejných podmínek jako pozemek parc. číslo 119/4. 



Ad5)  
Inventarizace majetku obce Veletiny k 31.12.2018 
 
V souladu s ustanovením §§29 a 30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 
vydává starosta obce pokyny – plán inventur pro zabezpečení řádné inventarizace 
majetku a závazků k 31. 12. 2018 dle směrnice o inventarizaci majetku a závazků. 
Zároveň pověřuje vydaným Sdělením členy IK provedením inventarizace. 
 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
Ad 6) 
Rozpočtové opatření č. 6/2018 
 
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových 
prostředků na závazných ukazatelích 
(viz. příloha).   

 
Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
Ad 7)  
Plánování prioritních akcí na rok 2019 

- Komunitní centrum čp. 117                                             200 tis. Kč 
- Sportovní centrum za KD – přípravné práce                100 tis. Kč 
- Cyklostezka směr Vlčnov – přípravné práce                 100 tis. Kč 
- Areál bývalého JZD – příprava demolice                       300 tis. Kč 
- Využití pozemků bývalého potoka                                  100 tis. Kč 
- Polní cesty – pokračování v revitalizaci                          150 tis. Kč 
- Nové sběrné místo u čp. 30                                                  80 tis. Kč 
- Oprava místních komunikací                                           200 tis. Kč 
- Polní cesta „Hrabovcová“ – výkup pozemků                 200 tis. Kč 
- ………………………………………………………………………… 
- Celkem navýšení výdajů                                                1.430 tis. Kč 

 
Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
 
 
 
 



Ad 8) Rozpočet obce Veletiny  
 

- Návrh rozpočtu – závazné ukazatele na rok 2019 
 
Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, byl zpracován a řádně vyvěšen na úřední desce 
obce Veletin. Usnesením ZO byl návrh rozpočtu v oddíle Výdaje upraven viz. bod č. 
7 
 
ZO Veletiny je ke schválení předkládán rozpočet na rok 2019 v členění na 
paragrafy: 
 
PŘÍJMY :     7.000.000,-Kč 
 
VÝDAJE:      7.271.000,-Kč 
 
Rozpočet obce Veletiny je předkládán ke schválení jako schodkový. 
Schodek rozpočtu bude pokrytý přebytkem minulých let. 
 
Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  
 
- Střednědobý rozpočtový výhled  na roky 2021 – 2022 
 
ZO Veletiny byl předložen k projednání „Střednědobý rozpočtový výhled na roky 
2021-2022. (viz. Příloha) 
 
Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  
 

Starosta obce seznámil členy ZO se schválenými dokumenty o hospodaření příspěvkové 
organizace Mateřské školy Veletiny. (Střednědobý výhled hospodaření MŠ Veletiny na 
roky 2021 až 2022, Rozpočet na rok 2019) 
 
 
Ad 9) Informace o plánovaných akcích 
 
13. 12. 2018                            Vánoční dílničky v KD 
28. 12. 2018                            Koledování v kapličce ve Veletinách 
31. 12. 2018                            Silvestrovské setkání na Pepčíně 
  1. 1. 2019                              Novoroční ohňostroj 
19. 1. 2019                              Ples SDH 
  2. 2. 2019                              Vepřové hody 
  2. 3. 2019                              Fašank 
 



 
 
      
Ad 10) Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 
             
             11. 2. 2019 v 18 hodin. 
 
Ad 11) Diskuze 
 
Vzrostlé stromy na veřejných plochách v obci, které jsou vzhledem ke zdravotnímu 
stavu nebezpečné. 
Starosta obce zabezpečí odborné posouzení stavu stromů a případné řešení. 
 
Ad 12) Závěr   
 
       Závěr provedl starosta obce.    

 

Zapsala: Olga Orlovská dne 3. 12. 2018 
 

 
Ověřovatel zápisu: René Hruboš ………………………… 
 
                                 Lucie Smejkalová ...……………………….                  
 
 
Starosta obce: ……………………………………………………. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
 
                                  U S N E S E N Í č. II/2018 
                  Zastupitelstvo obce Veletiny dne 3. prosince 2018 

 
II/14 
Schvaluje: 
 
SMLOUVU o zřízení věcného břemene č.: OT – 014330047429/001  
mezi Obcí Veletiny jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným, 
současně pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.  
 
II/15 
Schvaluje: 
 
Nákup pozemků parcelní číslo 118/6, ostat. plocha o výměře 28m2 a parcelní číslo 119/4, 
ostat. plocha  o výměře 32m2 za cenu 800,-Kč za 1 m2, současně pověřuje starostu obce 
uzavřením kupních smluv. 
 
II/16 
Schvaluje: 
 
Plán inventarizace majetku obce Veletiny k 31. 12. 2018, 
současně pověřuje starostu obce vydáním pokynů k zabezpečení řádné inventarizace 
majetku a závazků obce Veletiny k 31. 12. 2018 
 
 
II/17 
Schvaluje: 
 
Rozpočtové opatření č. 6 (viz příloha) 
 
II/18 
Schvaluje: 
 

Rozpočet obce Veletiny v členění na paragrafy: 
 
PŘÍJMY :      7.000.000,- Kč 
 
VÝDAJE:      7.271.000,- Kč 
 
Rozpočet obce Veletiny je schválen jako schodkový. 
Schodek rozpočtu bude pokrytý přebytkem minulých let. 

 
 
         Tomáš TRTEK                                                  Ing. René HRUBOŠ, Ph.D., MBA 
Starosta obce VELETINY                                        Místostarosta obce VELETINY 


