
Zápis z jednání zastupitelstva obce Veletiny č. XIII/2020 
                           ze dne 7. září 2020 
 

Přítomni: dle prezenční listiny                  Přítomno: 6 členů  
                                                                      Omluveno: 1 LB 
                                                                      Neomluveno: - 

Program: 

1.  Zahájení      - návrh programu jednání, volba ověřovatelů zápisu 

2.  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO 

3.  Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Veletiny 2015-2020 

 

4.  Projednání nabídek na propachtování nemovitostí v majetku obce 

 

5.  Prodloužení zařazení obce Veletiny do působnosti MAS Dolní Poolšaví 

 

6.  Rozpočtové opatření č.5/2020 

 

7.  Diskuze 

 

8.  Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 

 

9. Závěr 

 

Ad 1)Zahájení 

Zahájení zasedání provedl starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: René Hruboš, František Hruboš 
Hlasování: 
Pro – 6 
Proti –  
Zdržel se – 
 
Ad 2) 
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání 
Usnesení z minulého zasedání ZO bylo splněno. 
 

Ad 3)  
Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Veletiny 2015-2020 
 
ZO Veletiny projednalo Zprávu o uplatňování územního plánu Veletiny za období 
10/2015-3/2020. Změna č. 2 územního plánu Veletiny nebude v současné době 
pořizována. 

 
Hlasování: 
Pro – 6 
Proti –  
Zdržel se – 

 



 
Ad4)  
Projednání nabídek na propachtování nemovitostí v majetku obce 
 

1. nabídka Šimon Raclavský, Podolí 243, 686 04 Kunovice 
2. nabídka Věroslav Orlovský, Veletiny 232, 687 33 Hradčovice 
 
Hlasování o nabídce č. 1  

Hlasování: 
Pro – 5 
Proti –  
Zdržel se 1 LS 
Podmínky smlouvy o propachtování: 5 let, roční výpověď 
 
Diskuze:  
MS Kojetínek, z. s. – kde skladování krmiva pro zvěř 
- Dořešení skladu krmiva s Š. Raclavským, bourárna  

  

Ad5) 
Prodloužení zařazení obce Veletiny do působnosti MAS Dolní Poolšaví  
 
ZO Veletiny schvaluje zařazení území obce do územní působnosti Místní akční skupiny 
Dolní Poolšaví na programové období let 2021–2027. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu obce podpisem schvalovacího protokolu. 
 

Hlasování: 
Pro – 6 
Proti –  
Zdržel se – 

 
Ad 6) 
Rozpočtové opatření č. 6/2020 
 
Rozpočtovým opatřením č. 6/2020 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 o kompenzační bonus od státu a dotaci 
státu na zajištění průběhu voleb do ZK a Senátu PČR. 
 

Hlasování: 
Pro – 6 
Proti –  
Zdržel se – 
 

Ad 7) 
Diskuze  

- Informace starosty obce: volební místnost z provozních důvodů bude v zasedací 
místnosti OÚ 

- Informace starosty obce: pořízení automobilu pro SDH, 4. místo v soutěži 
- Dokončení přístřešku – přístavek na hřišti za KD, nabídka firmy Jaroslav Indra, 



      částka 109. 414,- Kč s DPH s termínem dokončení do konce roku 2020 
 
Hlasování: 
Pro – 6 
Proti –  
Zdržel se – 
 
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo. 
 
- Vyměření koryta starého Vlčnovského potoka - provedeno 
- Umístění reklamy na budově čp. 2 Hospoda – na náklady provozovatele 
- Informace vjezd Kučera 

 
Ad 8) 
Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 
 
   9. 11. 2020 v 18 hod. 
 
Ad 8) 
Závěr 
 
Závěr jednání provedl starosta obce 
 
 

Zapsal: ing. Karel Šimek dne 7. 9. 2020 
 

 
Ověřovatel zápisu: René Hruboš         ………………………… 
 
                                 František Hruboš ...……………………….                  
 
 
Starosta obce: ………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             U S N E S E N Í č. XIII/2020 
           Zastupitelstvo obce Veletiny dne 7. září 2020 

XIII/54 
ZO Veletiny projednalo: 
Zprávu o uplatňování územního plánu Veletiny za období 10/2015-
3/2020.Změna č. 2 územního plánu Veletiny nebude v současné době 
pořizována. 
 
XIII/55 
Schvaluje: 
Uzavření Smlouvy o propachtování nemovitostí, 
     Stavby: 

- jiná stavba ev. č. 5, která je součástí pozemku st. p. č. 442 
Pozemky: 
-    parcelní číslo 442 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 589 m2 
- parcelní číslo 1096/4 ostatní plocha o výměře 4016 m2 
- parcelní číslo 1096/3 trvalý travní porost o výměře 30862 m2 
- parcelní číslo 1096/14 trvalý travní porost o výměře 12634 m2 
- parcelní číslo 1096/6 ostatní plocha o výměře 1546 m2 
- parcelní číslo 1096/5 ostatní plocha o výměře 2337 m2 
Šimonu Raclavskému, Podolí 243, 68604 Kunovice, současně 
pověřuje starostu obce uzavřením pachtovní smlouvy. 
 

XIII/56 
Schvaluje: 
Zařazení území obce do územní působnosti Místní akční skupiny Dolní 
Poolšaví na programové období let 2021–2027, současně pověřuje starostu 
obce podpisem schvalovacího protokolu. 
 
XIII/57 
Schvaluje: 
Rozpočtové opatření č. 6/2020(viz příloha) 
 
XIII/58 
Schvaluje: 
Dokončení přístřešku na hřišti za KD a pověřuje starostu obce uzavřením 
Smlouvy o dílo. 
  
 
 
       Tomáš TRTEK                                Ing. René HRUBOŠ, Ph.D., MBA 
Starosta obce VELETINY                       Místostarosta obce VELETINY                                  


