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Zápis z jednání zastupitelstva obce Veletiny č. XXVI/2018 
                           ze dne 12. února 2018 
 
Přítomni: dle prezenční listiny                  Přítomno: 9 členů  
                                                                       Omluveno: -  
                                                                       Neomluveno: - 

 
Program: 
 
1.   Zahájení      - návrh programu jednání, volba ověřovatelů zápisu 
 
2.   Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO 
 
3.   Projednání navýšení členských příspěvků Mikroregionu Dolní Poolšaví 
 

4.   Projednání finančních příspěvků místním spolkům 
 

5.   Prodej části obecního pozemku dle schváleného záměru     
 
6.   Obnova strategického rozvojového dokumentu obce Veletiny 
 
7.   Projednání převodu pozemků – směny pozemků s ŘSD  
 
8.   Rozpočtové opatření č.2/2018 
 
9.   Diskuze 
 
10. Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 
 
13. Závěr 
 

Ad 1) 
Zahájení zasedání provedl starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: René Hruboš, Karel Šimek 

       Projednání programu zasedání 
Hlasování: 
Pro  –  9 
Proti  –  
Zdržel se –  
 
Ad 2)  
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání 
 
Usnesení z minulého zasedání ZO bylo splněno. 
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Ad 3) Projednání navýšení členských příspěvků Mikroregionu Dolní Poolšaví 
 

K projednání navýšení členského příspěvku na 50,-Kč na občana obce (dříve 30,-Kč) byla 
přizvána Mgr. Ivana Majíčková, MBA – předsedkyně správní rady Mikroregionu Dolní 
Poolšaví. 
Předsedkyně správní rady seznámila členy ZO s činností Mikroregionu Dolní Poolšaví za 
uplynulé období a také s plánem činnosti na další roky. Objasnila členům zastupitelstva 
význam mikroregionů pro činnost obcí všeobecně a vyjmenovala oblasti, ve kterých 
Mikroregion Dolní Poolšaví nabízí pomoc členským obcím.  

- Pomoc při projektové přípravě akce „Cyklostezka Dolní Poolšaví“ 
- Účast obcí v projektu „Za tetičků na lavičku“ dotace na pořízení venkovního mobiliáře 
- Centrum společných služeb se sídlem v areálu Podnikatelského inkubátoru 

v Kunovicích se zapojilo do projektu s názvem „Posilování administrativní kapacity 
obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Smyslem tohoto dotačního projektu je 
poskytovat poradenskou činnost pro starosty a starostky jednotlivých obcí 
mikroregionu, včetně spolků i jednotlivých občanů. 

- Příměstský tábor pro děti „Poznej Dolní Poolšaví“ 
- Výkon funkce pověřence pro GDPR – ode dne 25. 5. 2018 začne platit obecné nařízení 

o ochraně osobních dat (GDPR) – Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Pověřenec bude 
vykonávat nařízením danou agendu pro všechny obce mikroregionu a jeho činnost 
bude hrazena z prostředků mikroregionu. 

Správní rada Mikroregionu Dolní Poolšaví  se na svém zasedání usnesla na zvýšení členských 
příspěvků jednotlivých členských obcí. Nová výše členského příspěvku je stanovena na 50,-
Kč na jednoho obyvatele v obci. Návrh na zvýšení členského příspěvku je předkládán 
k projednání a schválení jednotlivým členským obcím.     
 
Reakce členů ZO: 
René Hruboš -  Jeho námitka se týkala navrhovaného řešení úseku přes obec Veletiny v rámci 
projektu „Cyklostezka Dolní Poolšaví“. V návrhu je využití stávající komunikace jako 
cyklotrasy s vyznačením pruhu pro cyklisty. ZO s tímto řešením zásadně nesouhlasí. Každá 
dotčená obec si sama a na své náklady zajistí projektovou přípravu a následně i realizaci akce 
„Cyklostezka Dolní Poolšaví“, tudíž není ze strany Mikroregionu Dolní Poolšaví žádná 
pomoc nutná.  
 
Návrh: Zvýšení ročního členského příspěvku na 50,-Kč na jednoho občana obce 
 

Hlasování: 
Pro  –  8 
Proti  –  
Zdržel se –1 MD 
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Ad 4)  Projednání finančních příspěvků místním spolkům 
Písemnou žádost o přidělení příspěvku na činnost v roce 2018 si podaly tyto spolky: 
 
SDH Veletiny                                      50.000,-Kč 
Muzejní spolek KOTOVICA            50.000,-Kč 
MS Kojetínek Veletiny                      35.000,-Kč 
DFS Veleťánek                                  45.000,-Kč 
TJ Drslavice-odd.stolního tenisu     13.000,-Kč 
ZOČSV Hradčovice                          15.000,-Kč 
AUDIOHELP z.s. Uh.Brod                   ?    ,-Kč 
 
Návrh RH:  
Pro Muzejní spolek KOTOVICA  poskytnout příspěvek odlišně od předložené žádosti a 
to ve výši 25.000,-Kč.  
Pro  AUDIOHELP z.s.  poskytnout příspěvek ve výši 5.000,-Kč 
 
       Hlasování pro spolky současně, mimo Muzejní spolek KOTOVICA a AUDIOHELP    
       Hlasování: 

Pro  –  9  
Proti  –  
Zdržel se – 
 
Hlasování pro poskytnutí příspěvku ve výši 25.000,-Kč Muzejním spolku 
KOTOVICA 
Hlasování 
Pro  –  5 RH,RG,MŠ,KŠ,TT  
Proti  – 3 VO,FJ,MD 
Zdržel se – 1AC 
 
Hlasování pro poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro AUDIOHELP z.s. 
Hlasování 
Pro  –  5 MŠ,KŠ,AC,FJ,MD,VO  
Proti  – 2 RH,RG 
Zdržel se – 1 TT 
 

Ad5) 
Projednání žádosti o odprodej části obecního pozemku dle schváleného záměru  
Jedná se o odprodej části obecního pozemku parcelní číslo 1151/41 v k.ú. a obci Veletiny 
– zabetonovaná část o výměře cca 65m2.  Záměr o prodeji pozemku byl v zákonné formě 
i lhůtě vyvěšen.  
Žadateli o odprodej jsou manželé Marie a Josef Hrubošovi, Veletiny čp. 71. Cena 
prodávaného pozemku je stanovena na 300,-Kč/1m2. 

Hlasování: 
Pro  –  8  
Proti  –  
Zdržel se – 1 MŠ 
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Ad 6) Obnova strategického rozvojového dokumentu obce Veletiny 
 
Na pracovní schůzce ZO dne 15. 1. 2018 byly navrženy oblasti v rozvoji obce k zařazení 
do nově zpracovávaného „Strategického rozvojového dokumentu obce Veletiny na roky 
2018 – 2024“. 

- Odhlučnění obce ze strany silnice I/50 
- Bezpečnostní situace křižovatky – výjezd z obce směrem na Hradčovice 
- Revitalizace území bývalého areálu JZD Poolšaví 
- Komunitní centrum obce – čp. 117 
- Obnova polních a lesních cest v katastru obce 
- Výstavba nového a rozvoj stávajících sportovně – společenských areálů 
- Kompletní odkanalizování území obce 
- Vybudování cyklostezky 
- Podpora rozvoje bydlení v obci 

 
Přípravu a vypracování dokumentu bude zadáno tvůrci stávajícího ÚP a následně změn 
ÚP obce Veletiny – fi VISUALCAD, s.r.o. zastoupenou ing. arch. Radoslavem Špokem. 
Odůvodněním tohoto rozhodnutí je skutečnost, že tvorba tohoto dokumentu úzce souvisí 
s tvorbou územního plánu, jehož je firma VISUALCAD zhotovitelem.   
 

Hlasování: 
Pro  –  9  
Proti  –  
Zdržel se –  

 
   
Ad 7) Projednání převodu pozemků – směny pozemků s ŘSD 
 
ŘSD ČR, státní příspěvková organizace jako budoucí dárce na straně jedné a Obec 
Veletiny jako budoucí obdarovaný na straně druhé uzavírají v souvislosti s plánovanou 
změnou třídy pozemní komunikace I/50 v úseku od hranice katastrálního území obce 
Veletiny po konečný uzlový bod 2533A115 „Smlouvu o budoucí smlouvě darovací“. 
 
Tato smlouva se uzavírá za účelem naplnění zákonných podmínek pro budoucí změnu 
třídy úseku stávající silnice I/50, který ztratil dopravní význam silnice I. třídy po 
výstavbě silnice I/50, Kunovice – Veletiny a to v úseku staničení km 9,398 až km 9,803 a 
dále pro budoucí převod tohoto silničního úseku včetně příslušných pozemků 
budoucímu obdarovanému a jeho zařazení jako místní komunikace. 
Bezúplatný převod majetku státu dle této smlouvy do vlastnictví budoucího 
obdarovaného je ve veřejném zájmu, neboť darovaný silniční úsek bude i nadále sloužit 
jako veřejně přístupná pozemní komunikace. 
Podmínky požadované obcí Veletiny: 
 
Smlouva předložená k projednání a schválení ZO bude osahovat následující ustanovení: 
Budoucí dárce se zavazuje, že při podpisu darovací smlouvy bude předmět budoucího 
daru prostý zásadních stavebně technických nedostatků a bude ve stavebně technickém 
stavu, který ke dni podpisu darovací smlouvy nebude vykazovat životnost vozovky nižší 
20 let – silnice prodělá malou generální opravu včetně nové obrusné vrstvy – tato 
skutečnost bude posouzena příslušnou odbornou firmou na náklad dárce před 
uzavřením darovací smlouvy a je platná pro intenzitu a povahu stávajícího provozu. 
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V souvislosti s naplněním zákonných podmínek pro budoucí změnu třídy úseku stávající 
silnice I/50, který ztratil dopravní význam silnice I. třídy po výstavbě silnice I/50, 
Kunovice – Veletiny v úseku staničení km 9,398 až km 9,803 dojde ke změně 
vlastnických práv u změnou dotčených pozemků.  
 
ŘSD ČR, státní příspěvková organizace předkládá návrh na narovnání 
majetkoprávních vztahů formou směny pozemků (viz příloha). 
 
ZO Veletiny proto schvaluje záměr na směnu pozemků související s převodem úseku 
silnice I/50 v celkové délce 0,405 km mezi Obcí Veletiny (LV 10001 výměra 3.487m2) a 
ŘSD ČR (LV 692 výměra 15.794m2) a zároveň pověřuje starostu obce uzavřením 
směnné smlouvy. 
 
Bezúplatný převod pozemků v majetku státu dle směny pozemků do vlastnictví obce 
Veletiny je ve veřejném zájmu, neboť silniční úsek bude i nadále sloužit jako veřejně 
přístupná pozemní komunikace. 
 

Hlasování: 
Pro  –  9  
Proti  –  
Zdržel se –  

 
Ad 8)  Rozpočtové opatření č. 2/2018     
V souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření na závazných ukazatelích 
Viz Příloha – Změna závazných ukazatelů 
      Hlasování: 

Pro  –  9  
Proti  –  
Zdržel se –  

 
Ad 9) Diskuze  

 
- Starosta obce informoval o průběhu akce „Velecké vepřové hody“, které se 

uskutečnily za účasti spolků obce Veletiny dne 3. 2. 2018 
- Dotaz na druh materiálu, ze kterého byla zhotovena střecha přenesené stodůlky. 

Byla původně navržena střecha došková, vzhledem k ceně byla zvolena jiná 
varianta. V plánu je, s možností využití prostředků z dotace, doplnění okolí 
stodůlky o odpočinkovou zónu s posezením.   

 
Ad 10)  Termín dalšího řádného zasedání ZO: 16. 4. 2018 
Ad 11)  Závěr 
              Závěr provedl starosta obce.   

 
Zapsala: Olga Orlovská dne 12. 2. 2018 

 
Ověřovatel zápisu: René Hruboš           ………………………… 
 
                                 Karel Šimek            ...……………………….                  
Starosta obce: ……………………………………………………. 



6 
 

                       U S N E S E N Í č. XXVI/2018 
 
         Zastupitelstvo obce Veletiny dne 12. února 2018 

 
XXVI/139 
Schvaluje: 

Prodej pozemku p. č. 1151/119 , ostatní plocha manželům Marii a Josefu 
Hrubošovým, Veletiny č. 71 za cenu 300,-Kč za 1 m2.  
 
 
XXVI/140 
Schvaluje: 
Smlouvu o budoucí smlouvě darovací č. 53100-02/16 o převodu úseku silnice 
I/50 v celkové délce 0,405 km a to včetně součástí, příslušenství a dotčených 
pozemků, na kterých je tento úsek stavby umístěn. 
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy po doplnění výhrady v čl. III. 
 
Záměr na směnu pozemků související s převodem úseku silnice I/50 v celkové 
délce 0,405 km mezi Obcí Veletiny (LV 10001 výměra 3.487m2) a ŘSD ČR (LV 
692 výměra 15.794m2 - viz příloha) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o 
směně. 
 
 
XXVI/141 
Schvaluje:  
Rozpočtové opatření č.2/2018 (viz Příloha) 

 
 
XXVI/142 

Schvaluje: 
Výši ročního členského příspěvku Mikroregionu Dolní Poolšaví 
50,-Kč na občana obce Veletiny 
 
 
XXVI/143 
Schvaluje: 

Zadání zhotovení „Strategického rozvojového dokumentu obce Veletiny na 
období roku 2018 – 2024“ firmou  VISUALCAD, s.r.o. zastoupenou ing. 
arch. Radoslavem Špokem 
 
 
 
 
         Tomáš TRTEK                                                  Ing. René HRUBOŠ, Ph.D., MBA 
Starosta obce VELETINY                                        Místostarosta obce VELETINY 

                          
     

 




