
Zápis z jednání zastupitelstva obce Veletiny č. XII/2020 
                           ze dne 29. června 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.  Smlouva o zřízení věcného břemene 
 
4.  Zpráva o výsledku hospodaření MRDP za rok 2019 
 
5.  Projednání Závěrečného účtu obce Veletiny za rok 2019 
 
6.  Projednání Účetní závěrky obce Veletiny a MŠ Veletiny za rok 2019 
 
7.  Rozpočtové opatření č.5/2020 
 
8.  Diskuze 
 
9.  Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 
 
10. Závěr 
 
 
Ad 1) 

Zahájení 

Zahájení zasedání provedl starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: Lucie Smejkalová, Rostislav Zemánek 
 
Hlasování: 
Pro – 6 
Proti –  
Zdržel se – 1 KŠ – dočasně nepřítomen 
 
Ad 2) 
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání 
Usnesení z minulého zasedání ZO bylo splněno. 
 

Ad 3)  
Smlouva o zřízení věcného břemene 

Starostou obce byla předložena k projednání a schválení Smlouva o zřízení věcného břemene 
č.: OT-014330053573/002 mezi Obcí Veletiny jako povinným, a E.ON Distribuce, a.s. jako 
oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene – umístění distribuční soustavy 
z důvodu výstavby nového rodinného domu (investor Martin Pastír) – zemní kabel NN, 



kabelové skříně NN – 4ks, uzemnění na pozemcích p. č. 1098/4, 1098/11, 1098/52, 2732/20 
v k.ú. a obci Veletiny zapsané na LV 1001- vlastník Obec Veletiny. 
ZO schvaluje Smlouvu č.: OT-014330053573/002 a pověřuje starostu obce uzavřením této 
Smlouvy. 
  

Hlasování: 
Pro – 6 
Proti –  
Zdržel se – 1 KŠ – dočasně nepřítomen 

 
Ad4)  
Zpráva o výsledku hospodaření MRDP za rok 2019 
 
21. zasedání valné hromady MRDP konané dne 16. 6. 2020 schválilo 9. Závěrečný účet 
MRDP za rok 2019. MRDP předkládá tento dokument k projednání. 
ZO Veletiny bere tento dokument na vědomí. 
 
Ad5) 
Projednání Závěrečného účtu obce Veletiny za rok 2019 
 
V souladu s §17 odst. 57 zákonač.250/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů byl 
předložen zastupitelstvu obce Veletiny závěrečný účet obce za rok 2019. 
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 2019  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veletiny IČ: 00542385 za rok 2019 
č. 218/2019/EKO, čj. KUZL 41333/2019 
Na základě zák. č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních 
celků a dobrovolných svazků obcí bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce 
Veletiny za rok 2019. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 12. 12. až 13. 12. 2019  
a 5. 6. 2020 kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání ing. Zuzanou Svobodovou 
pověřenou úřední osobou Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem Kanceláře 
ředitele s tímto závěrem: 
 
I. Při přezkoumání hospodaření obce Veletiny za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]., kromě chyb a nedostatků 

zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly napraveny. 
 
 
III.  Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

 



IV.  Při přezkoumání hospodaření obce Veletiny za rok 2019 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,05 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 43,36 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 
celku 0,00 %  

V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 

roky. 

 
                  ZO Veletiny schvaluje Závěrečný účet obce Veletiny  
 
                                          B E Z    V Ý H R A D   

 
Ad 6) 
Projednání Účetní závěrky obce Veletiny a MŠ Veletiny za rok 2019 
 
V souladu s ustanovením zákona č.239/2012Sb.byla předložena zastupitelstvu obce 
Veletiny Účetní závěrka obce Veletiny za rok 2019 a MŠ Veletiny, PO za rok 2019. 
 
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 – ztráty Obce Veletiny ve výši 
– 1.107.776,74 Kč zjištěné podle platných předpisů v oblasti účetnictví včetně pokrytí 
 z 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 215. 500, 08 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 2019 bez výhrad včetně zúčtování hospodářského 
výsledku. 
 
 

Hlasování: 
Pro – 6 
Proti –  
Zdržel se – 1 KŠ – dočasně nepřítomen 

 
 
 
 



Ad 7) 
Rozpočtové opatření č. 5/2020 
 
Rozpočtovým opatřením č.5/2020 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. V oblasti příjmů je 
upravena rozpočtovým opatřením výše částky sdílených daní v souvislosti dopadem 
COVID-19 na daňové výnosy sdílených daní pro obce a kraje dle daňové predikce na 
rok 2020.  
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o svém rozhodnutí – Rozpočtové opatření 
č. 4/2020, které se týkalo změnu v použití paragrafu-hospodaření v obecním lese (z § 
1011 na § 1032)  
 

Hlasování: 
Pro – 6 
Proti –  
Zdržel se – 1 KŠ – dočasně nepřítomen 

 
Ad 8) 
Diskuze  

- Informace starosty obce o dokončení směny pozemků („staré koryto Vlčnovského 
potoku“ – pozemky ve vlastnictví obce + doplatek)  

- Plánovaná oprava silnice I/50 směr Uh. Brod v období 9. a 10. měsíc 2020 
(možnost využití odpadového materiálu) 

- Cestu v areálu vinohradnických búd je třeba zprovoznit z důvodu lepší 
obslužnosti při plánované rekonstrukci búd vlastníky 

- Cesta u „Oskara“ znečištěná naplavenou zeminou z pole osetým kukuřicí – bude 
třeba pomocí obecní techniky očistit 

- Stížnost občanů části obce Záhumní na nepřiměřenou rychlost projíždějících 
osobních aut – řešení domluvou 

- Stížnost občanů na parkování osobních aut na chodnících a podél silnice na 
obecních pozemcích a tím znepřehlednění dopravní situace, nemožnost používání 
chodníků pěšími – řešení domluvou 

- Silnice směr Vlčnov „Olše“ – potřeba ořezání stromů, které zasahují do vozovky  
- Propadlá dlažba na chodnících – potřeba částečného předláždění 
- Přehodnocení položek rozpočtu „Komunitní centrum čp. 117“ před podáním 

žádosti o dotaci na realizaci 
- Poškození plotu (zahrada domu čp. 30) spadením části stromu (JASAN) při 

bouřce – plot byl provizorně opraven.  
Je třeba řešit problém vzrostlých stromů v zastavěné části obce (JASAN čp. 30, 
DUB čp. 95), kde vzniká nebezpečí ohrožení přilehlých staveb.  
Návrh: pokácení stromu JASAN z důvodu možného nebezpečí na zdraví osob a 
škodách na majetku. 
 

     Hlasování: 
     Pro – 5 
     Proti – 2 RH, LB 
 

- Akce o prázdninách: 29. 8. 2020 Pohádkový les ve spolupráci s SDH 
1. 8. 2020 Pytlácká noc – MS Kojetínek  



 
 
Ad 9) 
Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 
 
   7. 9. 2020 v 18 hod. 
 
Ad 8) 
Závěr 
 
Závěr jednání provedl starosta obce 
 
 

Zapsala: Olga Orlovská dne 29. 6. 2020 
 

 
Ověřovatel zápisu: Lucie Smejkalová     ………………………… 
 
                                 Rostislav Zemánek   ...……………………….                  
 
 
Starosta obce: ………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
                             U S N E S E N Í č. XII/2020 
 
 
           Zastupitelstvo obce Veletiny dne 29. června 2020 
 
 
 

XII/50 
Schvaluje: 
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330053573/002 
s E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným a pověřuje starostu obce 
podpisem této smlouvy  
 
 
XII/51 
Schvaluje: 
                  Závěrečný účet obce Veletiny za rok 2019 
 
                                   „B E Z    V Ý H R A D“   
 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veletiny, 
IČ:00542385 za rok 2019 č.218/2019EKO, čj.KUZL 41333/2019. 
 
 
XII/52 
Schvaluje: 
Účetní závěrku Obce Veletiny a Účetní závěrku Mateřské školy Veletiny, 
okres Uherské Hradiště-PO, za rok 2019 včetně zúčtování hospodářského 
výsledku     
 
 
XII/53 
Schvaluje: 
Rozpočtové opatření č.5/2020  
(viz příloha) 
 
 
 
 
 
 



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


