
Zápis z jednání zastupitelstva obce Veletiny č. XIV/2020 
                           ze dne 9. listopadu 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.  Projednání pořízení změny č. 2 Územního plánu Veletiny zkráceným řízením 
 
4.  Projednání směny nemovitostí v majetku obce Veletiny 
 
5.  Projednání pronájmu obecního pozemku 
 
6.  Rozpočtové opatření č. 7/2020 
 
7.  Diskuze 
 
8.  Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 
 
9. Závěr 
 
Ad 1) Zahájení 

Zahájení zasedání provedl starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání 
Ověřovatelé zápisu: Karel Šimek, Lukáš Blažek 
Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se – 
 
Ad 2) 
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání 
Usnesení z minulého zasedání ZO bylo splněno. 
 

Ad 3)  
Projednání pořízení změny č. 2 ÚP Veletiny zkráceným řízením 
 
ZO Veletiny projednalo návrh na pořízení změny č. 2 ÚP Veletiny zkráceným řízením. 
Návrh předkládá Městský úřad Uherský brod, odbor stavebního úřadu, oddělení 
územního plánování č. j. OSU/1910/20/ČO na základě návrhu Věroslava Orlovského, 
Veletiny čp. 232. 
Návrh se týká pozemků p. č. 2859/12-16 v k. ú. Veletiny v pronájmu navrhovatele, na 
kterých je dle platného ÚP Veletiny vymezena návrhová plocha lesní L25. Na uvedených 
pozemcích navrhovatel žádá z části vymezení návrhové plochy pro zemědělskou výrobu 



a z části vymezení stávající plochy zemědělské. Návrhová plocha pro zemědělskou 
výrobu má sloužit jako zimoviště pro skot a stávající plocha zemědělská jako pastva pro 
skot. 
Městský úřad Uh. Brod, odd. ÚP nemá k návrhu změny č. 2 ÚP Veletiny připomínek a 
předkládá ZO Veletiny tento ke schválení: 
 
Usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce Veletiny schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu Veletiny 
zkráceným postupem dle ust. § 55a odst. 1 a ust. § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Veletiny žádá Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního řádu, 
Oddělení územního plánování ve smyslu ust. § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
o pořízení změny č. 2 územního plánu Veletiny. 
 
Usnesení č. 3:  
Zastupitelstvo obce Veletiny schvaluje ve smyslu ust. § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
prodloužení lhůty při zpracování a projednání návrhu změny č. 2 územního plánu 
Veletiny o 3 roky. 
 
Náklady na pořízení změny ÚP a dalších nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) 
stavebního zákona hradí žadatel Věroslav Orlovský. 
 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se – 

 
Ad4)  
Projednání směny nemovitostí v majetku obce 
Z á m ě r směnit nemovitosti byl v řádném termínu zveřejněn na úřední desce Obce 
Veletiny starostou obce  
 – pozemky v k. ú a obci Veletiny, zapsané na LV č. 10001 u KÚ pro Zlínský kraj, 
Katastrální pracoviště Uherský Brod: 
 
Parcelní číslo 2859/16 TTP                             1.459 m2 
Parcelní číslo 2859/15 Ost. plocha                 1.303 m2 
Parcelní číslo 2859/14 TTP                                912 m2 
Parcelní číslo 2859/13 Ost. plocha                 1.617 m2  
Parcelní číslo 2859/12 TTP                             1.179 m2 
………………………………………………………………… 
Výměra                                                             6.470 m2 
 
                                                    za 
Parcelní číslo 2971 Orná půda                       7.329 m2 

- pozemek v k. ú. a obci Veletiny, zapsaný na LV č. 503, Věroslav Orlovský,  
      Veletiny 232 



  
Hlasování o žádosti č. 1  

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se  
 
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků ve výši 859 m2 ve prospěch obce Veletiny 
nebude předmětem řešení. 
 

Ad5) 
Projednání pronájmu obecního pozemku  
 
V řádném termínu byl zveřejněn „Záměr obce pronajmout nemovitost“ Předmětem 
pronájmu je část pozemku v k. ú. a obci Veletiny parcelní číslo 2885/6, ostatní plocha. 
Žadatelem o pronájem je Myslivecký spolek Kojetínek Veletiny, z. s., který hodlá 
uvažovaný pozemek použít k výstavbě jednoduchého skladu krmiva pro zvěř. 
Výměra pronajímaného pozemku bude upřesněna dle zastavěné plochy budoucím 
skladem krmiva. 
 

Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se – 

 
Ad 6) 
Rozpočtové opatření č. 7/2020 
 
Rozpočtovým opatřením č. 7/2020 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 hlavní 
úprava výše částky sdílených daní od státu. 

 
Hlasování: 
Pro – 7 
Proti –  
Zdržel se – 
 

Ad 7) 
Diskuze  
 

- Návrh starosty: zvýšení poplatků vybíraných obcí (poplatek za odpad, poplatek 
ze psa) bude projednáno na příštím ZO 

- Informace starosty: žádost o dotaci na akci „Komunitní centrum“ byla podána. 
Administrace projektu bude trvat cca 0,5 roku, realizace by měla probíhat v roce 
2022 (prodloužená platnost stavebního povolení). Obec uhradí provedené práce 
jednorázově ( 1.158.000,- Kč) a cca do tří měsíců obdrží dotaci ve výši  
(1.100.000,- Kč)  

 



- Informace starosty o průběhu řízení ve věci získané dotace z dotačního programu 
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021. Bude pořízen dopravní automobil 
s hasičskou úpravou. Dotace na úhradu vozidla z HZS ČR je 450 tis. Kč, dotace 
Zlínského kraje je 300 tis. Kč. Realizace proběhne v roce 2021 

- Informace starosty o možnosti zbudování víceúčelového sportovního areálu. Akce 
se nachází ve fázi přípravy studie proveditelnosti. Celý areál by měl být 
zbudován nákladem cca 5– 6mil. Kč. Jako součást areálu je plánováno zbudování 
technického zázemí pro umístění obecní techniky a také příjezdová cesta. 
Možnost získání dotace je cca 80 % z vynaložených uznatelných nákladů. 

- Šetřením byl zjištěn postupující špatný stav mostů a místních komunikací a 
chodníků v obci. Opravy budou dle možností zahrnuty do rozpočtu obce roku 
2021, bude prověřena možnost získání dotace na tyto udržovací práce. 

- Neoprávněná výsadba trvalých porostů na pozemku ve vlastnictví obce. Situace 
bude řešena domluvou. 

- Plán likvidace přerostlých stromů v obci odbornou firmou. 
Ad 8) 
Stanovení termínu dalšího zasedání ZO 
 
   14. 12. 2020 v 18 hod. 
 
Ad 8) 
Závěr 
 
Závěr jednání provedl starosta obce 
 
 

Zapsala: Olga Orlovská dne 9. 11. 2020 
 

 
Ověřovatel zápisu: Karel Šimek         ………………………… 
 
                                 Lukáš Blažek       ...……………………….                  
 
 
Starosta obce: ………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             U S N E S E N Í  č. XIV/2020 
 
           Zastupitelstvo obce Veletiny dne 9. listopadu 2020 

 
XIV/59 
 
Zastupitelstvo obce Veletiny schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu 
Veletiny zkráceným postupem dle ust. § 55a odst. 1 a ust. § 55b zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
XIV/60 
Zastupitelstvo obce Veletiny žádá Městský úřad Uherský Brod, Odbor 
stavebního řádu, Oddělení územního plánování ve smyslu ust. § 6 odst. 1, 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 2 
územního plánu Veletiny. 
 
XIV/61 
Zastupitelstvo obce Veletiny schvaluje ve smyslu ust. § 56 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, prodloužení lhůty při zpracování a projednání 
návrhu změny č. 2 územního plánu Veletiny o 3 roky. 
 
 
XIV/62 
Schvaluje: 
Uzavření Smlouvy o směně pozemků: 
     pozemky v k. ú a obci Veletiny, zapsané na LV č. 10001 u KÚ pro ZK: 
Parcelní číslo 2859/16 TTP                             1.459 m2 
Parcelní číslo 2859/15 Ost.plocha                  1.303 m2 
Parcelní číslo 2859/14 TTP                                912 m2 
Parcelní číslo 2859/13 Ost.plocha                  1.617 m2  
Parcelní číslo 2859/12 TTP                             1.179 m2 
………………………………………………………………… 
Výměra                                                             6.470 m2 
                                                za  

pozemek v k. ú. a obci Veletiny, zapsaný na LV č. 503 u KÚ pro ZK: 
Parcelní číslo 2971 Orná půda                       7.329 m2 
 
 
      Tomáš TRTEK                                 Ing. René HRUBOŠ, Ph.D., MBA 
 starosta obce VELETINY                       místostarosta obce VELETINY   



                                   U S N E S E N Í  č. XIV/2020 
 
                 Zastupitelstvo obce Veletiny dne 9. listopadu 2020             
 
 
 
  
XIV/63 
Schvaluje: 
Pronájem části pozemku parcelní číslo 2885/6 v k. ú. a obci Veletiny 
Mysliveckému spolku Kojetínek Veletiny, z. s. za účelem zbudování 
mobilního skladu krmiva 
 
XIV/64 
Schvaluje: 
Rozpočtové opatření č. 7/2020(viz příloha) 
 
 
 
 
 
 
 
       Tomáš TRTEK                                Ing. René HRUBOŠ, Ph.D., MBA 
starosta obce VELETINY                       místostarosta obce VELETINY                                  


