
Zápis z jednání zastupitelstva obce Veletiny č. XI/2020 
                           ze dne 27. dubna 2020 
 
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.  Plánování akcí na rok 2020 dle aktuální situace 

 

4.  Rozpočtové opatření č. 3/2020 

 

5.  Diskuze 

 

6.  Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 

 

7.  Závěr 

 

Ad 1) 

Zahájení 

Zahájení zasedání provedl starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: František Hruboš, Lukáš Blažek 
Doplnění programu: bod č. 3 – Nájem nebytových prostor 
 
Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  
 
Ad 2) 
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání 
Usnesení z minulého zasedání ZO bylo splněno. 
 

Ad 3)  
Nájem nebytových prostor 

Návrh starosty obce na úpravu nájemní smlouvy na pronájem části budovy čp. 2 z důvodu 

nouzového stavu v ČR vyhlášeného rozhodnutím Vlády ČR. 

 

Článek 3. „Doba pronájmu“:  

                       „Doba pronájmu dle této smlouvy se sjednává na dobu určitou:“ 

 

                                                  Od 01. 05. 2020 

                                                  Do 31. 12. 2024    

                                                    



Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají v původním, nezměněném znění, které bylo 

projednáno a schváleno Usnesením č. X/47/2020 ze dne 17. února 2020. 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 

Ad4)  
Plánování akcí na rok 2020 dle aktuální situace 
 
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu rozhodnutím Vlády ČR a následkům, které toto 
rozhodnutí bude mít na stav hospodářství v ČR, budou v roce 2020 uskutečněny pouze 
akce, které jsou pro chod obce nezbytné a akce, které vzhledem ke své povaze a stavu 
rozpracovanosti bude nutné dokončit.  
 
Výměna opony včetně příslušenství  
Nákup a montáž nové opony včetně nové elektroinstalace je v současné době již smluvně 
zajištěna, stejně tak je vyřízena dotace na pokrytí s tím souvisejících nákladů. 
Cena zakázky 310 tis. Kč 
Podíl obce na nákladech 60 tis. Kč 
Podíl dotace 250 tis. Kč 
 
Projekt cyklostezky Veletiny - Vlčnov 
Obci byly doručeny 3 cenové nabídky na zhotovení kompletního projektu. 
(cena 360 tis, 390 tis, 428 tis Kč) 
Akce nebude, vzhledem k důvodům výše uvedeným, v současné době realizována.  
  
Dokončení přístřešku na hřišti za KD  
Akce bude tento rok dokončena z vlastních prostředků 
 
Rekonstrukce RD čp. 117 na „Komunitní centrum“ 
V současné době je připraven kompletní projekt včetně vyjádření všech dotčených 
úřadů, je vydáno povolení stavby. Celková hodnota díla je 4 mil. Kč, z toho by bylo 
možno získat dotaci 1,1 mil. Kč. 
1. návrh: celou akci v roce 2020 zrušit z důvodu nákladnosti akce 
 
2. návrh: zahájit stavbu v míře nezbytně nutné z důvodu platnosti již vyřízených 
dokumentů ke stavbě. 
 
Pořízení nového hasičského auta  
Prostřednictvím dotačního manažera bude v roce 2020 podána žádost o dotaci na nákup 
hasičského auta, realizace akce proběhne v roce 2021. 
 
Výsadba alejí ve Veletinách  
Akce již probíhá, dotace ve výši 90% pokrytí z celkových vynaložených nákladů, které 
budou činit 1. 236,- tis. Kč je vyřízena. 
 
 
 
 



 
Ad 5) 
Rozpočtové opatření č. 3/2020  
Rozpočtovým opatřením č. 3/2020 dojde k přesunu prostředků plánovaných na akce, 
které se v roce 2020 neuskuteční na dokončení již rozpracovaných akcí, které si 
v průběhu realizace vyžádaly povýšení rozpočtované částky.  
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o svém rozhodnutí – Rozpočtové opatření 
č.2/2020, které se týkalo povýšení částky na řešení nastalé krizové situace (nákup 
ochranných prostředků pro občany obce) 
 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se –  

 
Ad 6) 
Diskuze  

- Plánované společenské akce budou po dobu trvání nouzového stavu v obci 
zrušeny 

- Rozhodnutí starosty obce o vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele MŠ 
Veletiny, okres Uherské Hradiště 

- Znovuzahájení provozu v MŠ Veletiny bude nejdříve 11. května  
 
 
Ad 7) 
Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 
 
   29. 6. 2020 v 18 hod. 
 
Ad 8) 
Závěr 
 
Závěr jednání provedl starosta obce 
 
 

Zapsala: Olga Orlovská dne 27. 4. 2020 
 

 
Ověřovatel zápisu: František Hruboš            ………………………… 
 
                                 Lukáš Blažek                   ...……………………….                  
 
 
Starosta obce:      ………………………………………………………. 

 
 
 
 
      



 

                             U S N E S E N Í č. XI/2020 
 
 
           Zastupitelstvo obce Veletiny dne 27. dubna 2020 
 
 
 

XI/48 
Schvaluje: 
 
Rozpočtové opatření č. 3/2020 
(viz. příloha) 
 
 
 
X/49 
Schvaluje: 
 
Úpravu nájemní smlouvy na pronájem části budovy čp. 2 za účelem 
provozování hostinské činnosti v čl. 3 „Doba pronájmu“ a pověřuje starostu 
obce podpisem této smlouvy  
 

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


