
Zápis z jednání zastupitelstva obce Veletiny č. V/2019 
                           ze dne 24. června 2019 
 
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.  Směna pozemků 
 

4.  Darovací smlouva 
 
5.  Rekonstrukce mostu silnice III /05019 
 
6.  Projednání Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě 
 
7.  Zpráva o výsledku hospodaření MRDP za rok 2018 
 
8.  Projednání Závěrečného účtu obce Veletiny za rok 2018 
 
9.  Projednání Účetní závěrky obce Veletiny a MŠ Veletiny za rok 2018 
 
10. Rozpočtové opatření č. 3/2019 
 
11. Diskuze 
 
12. Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 
 
13. Závěr 
 

Ad 1) 
Zahájení zasedání provedl starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: Karel Šimek, František 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)  
Směna pozemků 

 

Starosta obce dne 7. června 2019 vyvěsil na úřední desku obce záměr na směnu 
pozemků parcelní číslo 2830/126, orná půda a parcelní číslo 2833/115, orná půda. 
Pozemky budou směněny s pozemkem parcelní číslo 2751/1, zahrada (bývalé koryto 
Vlčnovského potoka), který je v majetku Státního pozemkového úřadu, ul. Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3. 
Touto směnou bude následně řešen příjezd na obecní i soukromé pozemky.   
 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
Ad 4) 
Darovací smlouva 
 
Předmětem darovací smlouvy mezi ŘSD ČR, státní příspěvkové organizací se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle jako dárcem a Obcí Veletiny jako 
obdarovaným je bezúplatný převod úseku stavby původní silnice I/50: 
 
Úsek stavby stávající silnice I/50 v úseku od hranice katastrálního území Veletiny po 
konečný uzlový bod 2533A115 v celkové délce 0,405 km, a to včetně součástí a 
příslušenství. Převáděný úsek silnice I/50 je veden mezi hranicí katastrálních území 
Podolí nad Olšavou a Veletiny (ve staničení km 9,398) a uzlovým bodem (konec 
předávaného úseku je ve staničení 9,803 km), označen jako silnice I/50 H. 
 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
 
Ad5)  
Rekonstrukce mostu silnice III/05019 
 
Obci Veletiny byla doručena žádost o vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu 
řízení na akci „Silnice III/05019: Veletiny, most ev. Č. 05019-3“. Investorem akce je 
ŘSZK, p. o. Zlín.  
Předmět žádosti: 
1. vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
2. souhlas s dočasným a trvalým záborem na pozemku parc. č. 2727/1 k. ú. Veletiny 



3. souhlas dle § 184a, zák. č. 183/2016Sb. stavebního zákona na přiloženou koordinační 
situaci, potřebnou pro společné územní a stavební řízení 
4. souhlas s kácením 1 ks Jasanu ztepilého, 1 ks Dubu, 1 ks Jírovce pleťového na 
pozemku parc. č. 2727/1 a souhlas s mýcením náletových dřevin na pozemku  
parc. č. 2727/1 ve výměře 170 m2 vše k. ú. Veletiny. 
5. předběžný souhlas s navrženou objízdnou trasou 
 
Vzhledem k velikosti a složitosti zaslaných příloh, bude žádost projednána na pracovní 
schůzce členů ZO a celá záležitost bude dořešena na příštím zasedání ZO v měsíci září 
2019, případně na mimořádném zasedání. 
 
Ad 6) 
Projednání dodatků č. 1 k pachtovním smlouvám  
 
Dodatky ke stávajícím pachtovním smlouvám řeší sjednocení podmínek smluv  
pro pachtýře: 
 
Poolšaví a.s. Prakšice 57, 687 56 Prakšice, IČO 00156400 
      - Změnu výše ceny nájmu – pachtovné  
Roční pachtovné činí 2,25 % z ceny půdy, za plochy zastavěné stavbou 1,-Kč/1 m2 
 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
Věroslav Orlovský, 68733 Veletiny 232, IČO 75733081  

- Změnu výše ceny nájmu – pachtovné 
Jednotná cena 3. 300 Kč/ha dle výměry propachtovaných pozemků 

- Změna doby nájmu-pachtu  
Doba pronájmu je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Pokud nedojde 
v termínu k vypovězení smlouvy, prodlužuje se tato automaticky, a to vždy o 1 rok. 
 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
  
Ad 7)  
Zpráva o výsledku hospodaření MRDP za rok 2018 
 
ZO byla předložena k projednání Zpráva o výsledku hospodaření MRDP za rok 2018 
ZO bere zprávu na vědomí. 
 

 
 
 
 
 



Ad 8) Projednání Závěrečného účtu obce Veletiny za rok 2018 
 
V souladu s §17 odst. 57 zákona č. 250/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů byl 
předložen zastupitelstvu obce Veletiny závěrečný účet obce za rok 2018. 
Závěrečný účet obsahuje: 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby. 
Údaje o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů.  
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů a obcí. 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.  
Účetní výkazy: 
Rozvaha územně samosprávného celku, zřízených příspěvkových organizací 
Výkaz zisků a ztrát územně samosprávného celku, zřízených příspěvkových organizací 
Příloha územně samosprávného celku, zřízených příspěvkových organizací 
Finanční výkazy: 
Fin 2-12 M 
Inventarizační zpráva 2018  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veletiny IČ: 00542385 za rok 2018 č. 
248/2018/EKO, č. j. KUZL 37907/2018 
Na základě zák. č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních 
celků a dobrovolných svazků obcí bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce 
Veletiny za rok 2018. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 3. 12. až 4. 12. 2018 a 28. 3. 
až 29. 3. 2019 kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání ing. Zuzanou Svobodovou 
pověřenou úřední osobou Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem Kanceláře 
ředitele s tímto závěrem: 
Při přezkoumání hospodaření obce Veletiny za rok 2018 byly zjištěny chyby a 
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených (§10 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 420/2004 Sb.) 
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004Sb.  
 
                  ZO Veletiny schvaluje Závěrečný účet obce Veletiny  
                                                B E Z    V Ý H R A D   

 
 
    
Ad 9) 
Projednání Účetní závěrky obce Veletiny a MŠ Veletiny za rok 2018 
             
V souladu s ustanovením zákona č. 239/2012 Sb. byla předložena zastupitelstvu obce 
Veletiny Účetní závěrka obce Veletiny za rok 2018 a MŠ Veletiny, PO za rok 2018. 
 
Účetní závěrka obsahuje: 
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby. 
Údaje o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů.  
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů a obcí. 
Inventarizační zprávu. 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.  
Součástí účetní závěrky je schválení výsledku hospodaření Obce Veletiny ve výši 
511 043,25, - Kč zjištěného podle platných předpisů v oblasti účetnictví včetně jeho 
převedení do nerozděleného zisku minulých let (účet 432). 



 
Součástí účetní závěrky je schválení výsledku hospodaření MŠ Veletiny PO zjištěného 
podle platných předpisů v oblasti účetnictví. 
Hospodářský výsledek-ztráta ve výši - 20. 135, 49 Kč bude uhrazena z rezervního fondu, 
tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření v minulých let (účet. 413). 
 
Termín schválení účetní závěrky nejpozději k 30. 6. 2019 
 
ZO schvaluje Účetní závěrku Obce Veletiny a Účetní závěrku Mateřské školy Veletiny, 
příspěvkové organizace za rok 2018 bez výhrad včetně zúčtování hospodářského 
výsledku. 
 
              
Ad 10) Rozpočtové opatření č. 3/2019 
 

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových 
prostředků na závazných ukazatelích (změna objemu, přesuny mezi ukazateli) 
viz. příloha 

       
Hlasování: 
Pro – 7  
Proti –  
Zdržel se –  

 
 
Ad 11) Diskuze 
Starosta informoval zastupitele: 
o probíhajících pracích v areálu bývalého JZD 
o plánované úpravě polní cesty na Losky 
o postupu možného odkoupení budovy č. p. 2 
o postupu přípravných pracích na akci „Komunitní centrum č. p. 117“ 
 
Ad 12) Termín dalšího zasedání ZO: 9. 9. 2019 
 
 
Ad 13) Závěr   
 

Zapsala: Olga Orlovská dne 24. 6. 2019 
 

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

           
 
 



               
 
                                  U S N E S E N Í č. V/2019 
                  Zastupitelstvo obce Veletiny dne 24. června 2019 

 
V/28 
Schvaluje: 
 
DAROVACÍ SMLOUVU č. 53100-04/19 o převodu vlastnických práv k vyřazené 
pozemní komunikaci I/50 H v celkové délce 0,405 km a to včetně součástí a příslušenství. 
Současně pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.  
 
V/29 
Schvaluje: 
Směnu pozemků  
 
ve vlastnictví obce Veletiny:  
Pozemek parc. číslo 2830/126, orná půda 
Pozemek parc. číslo 2833/115, orná půda 
 
ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Státní 
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, Žižkov, 13000 Praha 3: 
Pozemek parc. číslo 2751/1, zahrada 
Současně pověřuje starostu obce provedením směny pozemků. 
 
 V/30 
 
Schvaluje: 
Dodatky k pachtovním smlouvám: 
  
Pachtovní smlouvy s pachtýřem: Poolšaví a.s., Prakšice 57, IČO: 00156400 
Dodatek poř. č. 1 k pachtovní smlouvě účinné od 1. 1. 2015 
     -     propachtování pozemků zast. plocha, ostat. plocha  
Dodatek poř. č. 1 k pachtovní smlouvě účinné od 1. 1. 2015 

- propachtování pozemků orná, ttp, zahrada, ostat. plocha  
 
Pachtovní smlouvy s pachtýřem: Věroslav Orlovský, Veletiny 232, IČO: 75733081 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků účinné od 1. 7. 2012 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků účinné od 1. 1. 2013 
 
Současně pověřuje starostu uzavřením dodatků ke smlouvám.  
 
V/31 
 
Schvaluje: 
Rozpočtové opatření č. 3 (viz příloha) 
 
 
         Tomáš TRTEK                                                  Ing. René HRUBOŠ, Ph.D., MBA 
starosta obce VELETINY                                           místostarosta obce VELETINY 



 
                                  U S N E S E N Í č. V/2019 
                  Zastupitelstvo obce Veletiny dne 24. června 2019 

 
V/31 
 
Schvaluje: 
 
 
Účetní závěrku Obce Veletiny a Účetní závěrku Mateřské školy Veletiny, 
PO, za rok 2018 včetně zúčtování hospodářského výsledku     
 
                                   
V/32 
 
Schvaluje: 
 
                           Závěrečný účet obce Veletiny za rok 2018 
 
                                          „B E Z    V Ý H R A D“   
 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veletiny, IČ: 
00542385 za rok 2018 č. 248/2018EKO, č. j. KUZL 37907/2018. 
 
 
 
 
 
 
         Tomáš TRTEK                                                  Ing. René HRUBOŠ, Ph.D., MBA 
 starosta obce VELETINY                                          místostarosta obce VELETINY 


