Zápis č. 10/2016
ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky
konaného dne 12.2.2016 v zasedací místnosti OÚ Věžky

Zasedání začalo v 17:13 hodin a bylo ukončeno v 18:48 hodin.
Přítomni obecní zastupitelé (dále jen OZ): Bc. Aleš Bosák, Simona Chromcová, Radovan Sas, Ing.
Roman Jelínek, Martin Suchý
Omluveni: Marcel Majda, Stanislav Kopeček
Jednání zahájil starosta obce Bc. Aleš Bosák jako předsedající, přivítal všechny přítomné zastupitele
a občany.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zák.č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení). Dále konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající navrhl na zapisovatele Martina Suchého a ověřovatele zápisu pana Radovana Sase, Ing.
Romana Jelínka. Dále přednesl návrh programu jednání.

Program:
zpráva o plnění usnesení č.9/2015,
rozpočtové opatření 6/2015,
odstoupení od smlouvy Energie pod kontrolou, Energie Pro,
schválení stanov Mikroregionu Morkovsko,
prodej pozemku parc.č.1485/6 v k.ú.Věžky,
pověření ve věci zastupování a jednání se SFŽP ČR ohledně projektů a žádosti o dotaci
z OPŽP,
7) různé,
8) diskuse,
9) závěr.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Předsedající nechal hlasovat o programu:
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.

1) Zpráva o plnění usnesení č.9/2015
Starosta obce Bc. Aleš Bosák seznámil přítomné s plněním usnesení č.9/2015.
Ad bod 2) pozemek par.č. 1485/5 v k.ú.Věžky prodán panu Ježkovi
Ad bod 3) pozemek parc.č. 377/2 panu Martinu Zavadilovi neprodán z důvodu jednání na
stavebním úřadě a jeho zamítavého stanoviska při rozdělení stávajícího pozemku.
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Ad bod 4) pozemek par.č. 164 v k.ú.Věžky včetně budovy prodán panu Vl. Novákovi.
Ad bod 5) pozemek parc.č. 10 v k.ú.Vlčí Doly včetně garáže prodán paní D.Hamrlové.
Ad bod 6) rozpočtové opatření č.5/2015.
Ad bod 7) hospodaření obce na rok 2016
Ad bod 8) jednání s firmou Energie PRO, s.r.o. a Energie pod kontrolou, o.p.s.
Zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním ve prospěch obce. Po projednání
s městem Morkovice zasláno odstoupení od smluv.
Ad bod 9) obecně závazná vyhláška č.2/2015.
Ad bod 13a) čistírna ve Vlčích Dolech - proběhlo jednání s panem Ing. Vodákem vedoucím
odboru životního prostření v Kroměříži - plán čistírny ve Vlčích Dolech spojený
s technologii fluidního čištění odpadních vod se mu velice líbil a nevidí důvod,
proč do této technologie nejít.
Ad bod 13b) mzdy vyplaceny v prosinci ke dni 31.12.2015.
Ad bod 13c) inventarizační komise svolána na 15.2.2015.
Ad bod 13d) finanční dar ve výši 50 000,- Kč na opravu varhan v kostele sv. Alžběty
uherské ve Věžkách proplacen dne 23.12.2015.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.9/2015.

2) Rozpočtové opatření č. 6/2015
Přednesla hospodářka obce Ing. Šárka Zurynková- viz.příloha č.2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.

3) Odstoupení od smlouvy se společností Energie pod kontrolou, o.p.s. a Energie PRO, s.r.o.
Starosta vysvětlil komplikace, důvody odstoupení a další kroky, které budou následovat.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje uzavření smlouvy s advokátem Mgr. Markem
Škráškem, sídlem Cihlářská 19, 602 00 Brno za účelem prostudování uzavřených smluv s firmou
Energie pod kontrolou, o.p.s. a firmou Energie PRO, s.r.o. z důvodu možného odstoupení od těchto
smluv.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.

4) Schválení stanov Mikroregionu Morkovsko
Starosta vysvětlil změny stanov Mikroregionu Morkovsko – viz.příloha č.3.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje stanovy Mikroregionu Morkovsko.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.

5) Prodej pozemku parc.č. 1485/6 v k.ú.Věžky
Dne 4.1.2016 přišla žádost o koupi pozemku za účelem stavby rodinného domu – viz.příloha č.4.
Žádost podal pan Jakub Hron, nar. 3.9.1988, trvale bytem Brno, Husova 5. Má zájem o koupi
pozemku parc.č. 1485/6 v k.ú.Věžky. Jedná se o pozemek dole u čističky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje prodej pozemku parc.č.1485/6 v k.ú.Věžky,
o výměře 803 m2 za cenu 300,- Kč/m2 bez DPH plus základní sazba DPH panu Jakubovi Hronovi, nar.
3.9.1988, trvale bytem Brno, Husova 5 za účelem stavby rodinného domu.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.
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6) Pověření ve věci zastupování a jednání se SFŽP ČR ohledně projektů a žádostí o dotaci
z OPŽP
Obec Věžky už loni začala s přípravou projektu na obnovu mezí a remízků. Součástí podání žádosti
v programu OPŽP je doložka kde má být schváleno, že zastupitelstvo pověřuje v jednání se SFŽP ČR
starostu obce. Je to z důvodu zrychlení jednání a možného doplňování různých informací při podávání
žádostí.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Věžky pověřuje a dává plnou moc (v souladu s §31 zákona č.40/1964 Sb.
Občanského zákoníku), Bc.Aleši Bosákovi – starostovi obce Věžky ve věci zastupování a
jednání se SFŽP ČR ohledně projektů a žádostí o dotaci z OPŽP (oblast 4.3-Posílit
přirozené funkce krajiny) pro projekty:
„Realizace protierozních mezí - KPÚ Věžky“ (70%-ní dotace)
„Realizace prvků ÚSES v k.ú.Věžky“ (100% -ní dotace)
b) Zastupitelstvo schvaluje vypracování a podání žádostí o dotaci na SFŽP ČR.

Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.

7) Různé
7a) Program na podporu obnovy venkova RP02-2016 - Revitalizace a rozšíření hřbitova ve
Věžkách
Na Zlínském kraji je možno získat dotaci na projekt „Revitalizace a rozšíření hřbitova ve
Věžkách“. Dotace činí cca 60% Zlínský kraj a 40% obec. Dotace na akci je max 1 000 000,Kč. Termín podání žádosti je 15.2.2016. Starosta vysvětlil projekt a proběhla veřejná diskuze
kde starosta vše vysvětlil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje vypracování a podání žádosti na akci
„Revitalizace a rozšíření hřbitova ve Věžkách“ z programu POV ze Zlínského kraje.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.
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7b) Rozpočtové opatření č.1/2016
Přednesla hospodářka obce Ing. Šárka Zurynková – viz.příloha č.5.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje rozpočtové opatření č.1/2016

Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.

7c) Schválení směrnice č. 1/2016
Starosta seznámil přítomné s obsahem směrnice č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje v plném znění Směrnici obce Věžky
č.: 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.

7d) Přehled hospodaření obce Věžky za rok 2015
Přečetla a vysvětlila hospodářka obce Ing. Šárka Zurynková
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Věžky za
rok 2015.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.
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7e) Pronájem vodních ploch v obci Věžky
Starosta vysvětlil záměr obce pronajmout vodní plochy ve Věžkách. Po proběhlé diskuzi se
ZO dohodlo, že probere možnosti na pracovním zasedání a vyhodnotí záměr obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu vodních ploch nacházejících se na
pozemcích parc.č. 1561 a 1566, oba v k.ú. Věžky.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.

7f) Návrh výhledu hospodaření obce Věžky na rok 2017 – 2018
Starosta vysvětlil a přečetl návrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje návrh výhledu hospodaření obce Věžky na
rok 2017 – 2018.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.

7g) Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Věžky a místní části Vlčí Doly za rok
2015
Starosta přečetl zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Věžky a místní části Vlčí
Doly za rok 2015.
Návrch usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky bere na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní
situaci v obci Věžky a místní části Vlčí Doly za rok 2015.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.
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7h) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Starosta přečetl žádost firmy 1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská
2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ: 0408 4063, DIČ: CZ04084063, o uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a vysvětlil přítomným, o co se jedná.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi firmou 1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6,
Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ: 0408 4063, DIČ: CZ04084063 a Obcí Věžky, Věžky 61, Morkovice
768 33, IČ: 00287865.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.

7i) Schválení Strategického plánu rozvoje obce Věžky na období 2015 - 2022
Starosta seznámil přítomné se základními body návrhu Strategického plánu rozvoje obce
Věžky na období 2015 – 2022 a vysvětlil, o co se jedná.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán rozvoje obce Věžky na období
2015-2022 bez výhrad.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.

7j) Uzavření smlouvy s advokátní kanceláří Mgr. Marka Škráška
Důvodem uzavření této smlouvy je potřeba auditu všech uzavřených platných smluv na
obci. Týká se to smluv nájemných, darovacích ad.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje uzavření smlouvy s advokátní kanceláří
Mgr. Marka Škráška. Předmětem této smlouvy bude audit veškerých platných smluv uzavřených
Obcí Věžky. Předpokládaná cena za tento úkon je 39 000,- Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.
Strana 7 z 8

8) Diskuze
Starosta informoval o postupu prací na myslivecké budově, jak probíhají aktuální opravy a stavební
práce.
Pan František Pavlík vznesl dotaz, jak vyřešit točnu, která je na jeho pozemku. Starosta slíbil, že to
bude řešit.

9) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil.

Starosta:

Bc. Aleš Bosák

………………………………………

Místostarosta:

Martin Suchý

………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Radovan SAS

………………………………………

Ing. Roman Jelínek

………………………………………
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