
Zápis z jednání zastupitelstva obce Veletiny č. III/2019 
                           ze dne 18. února 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.   Projednání finančních příspěvků místním spolkům 

 

4.   Plánování prioritních akcí na rok 2019 

 

5.   Rozpočtové opatření č. 1/2019 

 

6.   Diskuze 

 

7.   Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 

 

8.   Závěr 

 

 

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

       Projednání programu zasedání 
- Vložení bodu programu: Projednání Strategického plánu rozvoje sportu v obci 

Veletiny 
Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

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



Ad 3)  
Projednání finančních příspěvků místním spolkům 

 

ZO byly k projednání doručeny žádosti místních spolků o účelové příspěvky na činnost: 
 
ČSV, o. s. Hradčovice  
15. 000,- Kč na činnost včelařského kroužku dětí, na zakoupení léčiv pro včely 
 
TJ Drslavice, z. s. 
15 .000,- Kč podpora oddílu stolního tenisu – 4 mužstva 
 
Muzejní spolek KOTOVICA 
50. 000,- Kč na činnost v souladu se stanovami 
 
DFS Veleťánek 
40. 000,- Kč na doplnění a opravu krojového vybavení 
 
SDH Veletiny, p. s. 
15. 000,- Kč na podporu práce s mládeží 
 
MS Kojetínek, z. s. 
60. 000,- Kč na zakoupení mačkače na obilí a na stavbu zásobníku krmiv, na budování 
jezírek na zadržení vody 
 
Každý z přítomných zástupců místních spolků seznámil ZO s plány činnosti na rok 
2019. 
 
Zástupci MS Kojetínek, Petr Zemánek a Vladimír Ševčík zároveň vznesli požadavek na 
řešení problému s volně pobíhajícími psy v honitbě. Navrhovali vydání OZV.  
Zákaz volného pohybu psů v celé honitbě je zakotven v příslušném zákoně, proto vydání 
vyhlášky by bylo duplicitní řešení.  
Návrh: 
MS Kojetínek jako správce honitby, určí místa vhodná k volnému pohybu psů a tato 
označí. Myslivecká stráž z řad členů MS Kojetínek bude provádět průběžnou kontrolu 
dodržování pravidel volného pohybu psů v honitbě. 
MS Kojetínek, z. s.  také vznesl podnět k nákupu cisterny s vývěvou vhodné k čerpání 
vody a následně k zalévání veřejné zeleně v období sucha. 
ZO se k tomuto požadavku vyjádřilo kladně a starosta obce přislíbil prověření možností 
nákupu techniky. 
 
K požadavku Muzejního spolku Kotovica byl vznesen protinávrh k výši příspěvku. 
KŠ navrhuje příspěvek ve výši 25. 000,- Kč. 
Svůj návrh zdůvodnil tím, že v současné době je těsně před dokončením projekt na 
vybudování komunitního centra (čp. 117). Celý projekt bude financován z prostředků 
obce za možného využití dotace. Zde bude vytvořen dostatečný prostor pro činnost 
spolku v souladu se stanovami.   

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  



 
Celková výše navrhovaných příspěvků místním spolkům pro rok 2019 je 170. 000,- Kč 
Z toho: 
Český svaz včelařů, z. s. základní organizace Hradčovice                               15. 000,- Kč 
Tělovýchovná jednota Drslavice, z. s.                                                                 15. 000,- Kč 
Muzejní spolek Kotovica                                                                                     25. 000,- Kč 
Sdružení přátel dětského folklorního souboru Veleťánek                               40. 000,- Kč 
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Veletiny p. s.                                            15. 000,- Kč   
Myslivecký spolek Kojetínek Veletiny, z. s.                                                        60. 000,- Kč 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
Ad 4) 
Projednání strategického plánu rozvoje sportu v obci Veletiny 
 
Strategický plán rozvoje sportu v obci Veletiny byl vytvořen v souladu s ustanovením §6 
odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb.., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k rapidnímu nárůstu zájmu o zdravý životní styl, který zahrnuje samozřejmě 
i určitý podíl sportovní aktivity, v posledních letech, je na místě, aby obec dbala o 
dostupnost a pestrou nabídku míst vhodných k vykonávání různorodých sportovních 
aktivit. Cílem strategického plánu je podpořit sport ve všech jeho rovinách a formách.    
 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
 
Ad5)  
Plánování prioritních akcí na rok 2019 
Prioritou pro rok 2019 je vyřešení odstranění zchátralých budov, které jsou součástí 
obecních pozemků v areálu bývalého JZD Poolšaví. V současné době probíhá složité 
jednání se zástupci právního nástupce JZD Poolšaví – správcem zmíněných budov o 
způsobu řešení možné demolice budov v havarijním stavu.  
 
Probíhající akcí je řešení majetkových poměrů k pozemkům tzv. starého potoka. Bylo 
zahájeno jednání se Státním pozemkovým úřadem o možné směně pozemků. Výsledkem 
této směny by byl převod pozemků bývalého potoka do vlastnictví obce Veletiny a 
následně možné využití pozemků při realizaci budoucích záměrů obce. 
 
Dalším významným záměrem je možné odkoupení budovy č. 2 a následná rekonstrukce 
této budovy pro budoucí využití. Také v této věci již probíhá předběžné jednání se 
současným majitelem. 
 
Mezi ostatní plánované akce patří mimo běžného provozu obce projektová příprava 
výstavby cyklostezky směrem k Vlčnovu, zbudování dalšího sběrného místa v obci na 
separaci odpadů, dokončení zastřešení posezení na hřišti za KD. 
 



Ad 6) 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 
 
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).   

- Průtoková dotace – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 333 – 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro MŠ Veletiny, příspěvkové 
organizace ve výši 340. 831,- Kč 

- Povinná položka 5903 Rezerva na krizová opatření, od. par. 5213 Krizová 
opatření 
ve výši 55. 000,- Kč (100,- Kč/1 občan obce) 

- Úprava par. 6112 – zastupitelstva obce v souladu s usnesením č. I/10 ze dne 5. 11. 
2018 

 
Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
Ad 7)  
Diskuze 
 
Starosta obce předložil ZO k projednání žádost občana Josefa Bičana čp. 221 o opravu 
cesty vedoucí k domu čp. 221 
 
ZO žádost projednalo s tímto závěrem. V tomto roce nebude vzhledem k již 
naplánovaným akcím opravu cesty uskutečnit. 
 
Ad 8)   
Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 
             
             29. 4. 2019 v 18 hodin. 
 
Ad 12)  
Závěr   
Závěr provedl starosta obce.    
 

Zapsala: Olga Orlovská dne 18. 2. 2018 
 

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

 
 



 
 
                     
 
 
 
                                          U S N E S E N Í č. III/2019 
                  Zastupitelstvo obce Veletiny dne 18. února 2019 

 
 
III/19 
Schvaluje: 
 
Výši příspěvků místním spolkům pro rok 2019: 
Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Hradčovice                               15. 000,- Kč 
Tělovýchovná jednota Drslavice, z. s.                                                                15. 000,- Kč 
Muzejní spolek Kotovica                                                                                    25. 000,- Kč 
Sdružení přátel dětského folklorního souboru Veleťánek                              40. 000,- Kč 
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Veletiny p. s.                                           15. 000,- Kč   
Myslivecký spolek Kojetínek Veletiny, z. s.                                                       60. 000,- Kč 

 
 
III/20 
Schvaluje: 
 
Strategický plán rozvoje sportu v obci Veletiny 
 
 
 
III/21 
Schvaluje: 
 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 (viz. příloha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Tomáš TRTEK                                                  Ing. René HRUBOŠ, Ph.D., MBA 
Starosta obce VELETINY                                        Místostarosta obce VELETINY 


