Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice
konaného dne 6. září 2011 v přednáškové místnost Muzea a
informačního centra ve Vedrovicích
Zapisovatel: Petr Záviška
Ověřovatelé: Bechová Miluše, Ing. Palásková Věra
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Richard Janderka, Mgr. Jan Hauerland, Václav Žďárský (příchod v 18:35), Petr
Záviška, Ivana Bechová, Petr Becha, Ing. Věra Palásková, Miluše Bechová
Mgr. Anna Gigimovová
Milana Herzánová, Martina Geyerová, Michal Rozmahel, Stanislav Babický,
Petr Watzke

___________________________________________________________________________
Zahájení zasedání: 18,10 hodin
Hlasování o ověřovateli zápisu – pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
PROGRAM:
1. Komplexní pozemkové reformy
2. Kontrola usnesení minulého zasedání
3. Rozpočtové opatření č.4/2011
4. Nákup a prodej pozemků
5. Smlouvy
6. Žádosti
7. Výroční zpráva o činnosti mateřské a základní školy Vedrovice
8. Kanalizace
9. Různé
10. Diskuse
Hlasování o programu – pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

1. Komplexní pozemkové reformy
Informace ke stavu obecních pozemků v závislosti na komplexní pozemkové
reformě sdělil přítomným pan Ing. Jurka
V 18:30 přerušení bodu
V 18:40 navrácení k bodu
Připomínky: Byly zaneseny do seznamu pomístních názvosloví.
Návrh usnesení č.10/1 – schválit návrh komplexní pozemkové úpravy,
místních a pomístních názvosloví a pověřit starostu k podpisu soupisu nových
pozemků
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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2. Kontrola usnesení minulého zasedání
Starosta obce zrekapituloval přijatá usnesení z minulého zasedání.
Konstatoval, že všechny usnesení byla buď splněna, nebo se realizují.
Úkol: Starosta zjistí možnosti zanesení polních cest a jejich údržby do vyhlášky.
Byly projednány jednotlivě všechny úkoly stanovené na minulém zasedání
28. 6. 2011.
Výpis usnesení a řešení úkolů jsou přílohou tohoto zápisu.

3. Rozpočtové opatření č.4/2011
info a komentář pí Milana Herzánová
Návrh bude přílohou zápisu.
Připomínky: nejsou
Návrh usnesení č.10/2 – schválit rozpočtové opatření č.4/2011
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

4. Nákup a prodej pozemků
Pozemky ve stavební lokalitě Z1/4 (za rybníkem)
Informace o stavu s vykupování podal starosta obce
Byla sjednána ústní dohoda s panem Bartošem o odkupu pozemků:
Parc. č. 160/1 v k.ú. Zábrdovice, jako náhrada za přerušení cesty (parc. č. 827)
stavbou Lenky Bechové a Jakuba Šestáka
Parc. č. 59/9 v k.ú. Zábrdovice, pozemek o výměře 43 m2 ve spoluvlastnictví
manželů Bartošových a Petry Fialové, mezi cestou 827 a parcelou 59/5, kterou
vlastní obec.
Připomínky: nejsou
Návrh usnesení č.10/3 – schválit nákup pozemku parc. č. 160/1 v k.ú.
Zábrdovice o výměře 293 m2 ve vlastnictví pana Bartoše Vítězslava,
Vedrovice č.p. 69 za 25,- Kč/m2
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení č.10/4 – schválit nákup pozemku parc. č. 59/9 v k.ú.
Zábrdovice o výměře 43 m2 ve vlastnictví Vítězslava a Věry Bartošových,
Vedrovice č.p. 69 (podíl ½) a paní Petry Fialové, Vedrovice č.p. 39 (podíl ½),
za 25,-Kč/m2
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

- Pozemky pod veřejnou komunikaci za MŠ
Informace o stavu pozemků a jednání o odkupu podal starosta obce
Připomínky: nejsou
Návrh usnesení č.10/5 – schválit nákup pozemku parc. č. 850 PK v k.ú.
Zábrdovice o výměře 764 m2, ve vlastnictví Jana a Heleny Kopetkových,
Vedrovice č.p. 277, který leží pod veřejnou komunikaci za cenu 25,-Kč/m2
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení č.10/6 – schválit nákup podílu ½ z pozemku parc. č. 862 PK
v k.ú. Zábrdovice o výměře 290 m2 ve vlastnictví paní Jitky Bohdanské,
Vedrovice č.p. 261, který leží pod veřejnou komunikaci za cenu 25,-Kč/m2
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

5. Smlouvy k projednání
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Text této smlouvy je v příloze.
Připomínky: Termín ani částka nesouhlasí se skutečností
Úkol: Starosta vznese dotaz na KÚ JMK na upřesnění dodatku smlouvy o
zajištění financování IDS JMK
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Smlouva č. 2707048/1 o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu (E.ON Distribuce, a.s.)
Text této smlouvy je v příloze.
Jde o upravenou smlouvu po změně umístění TS Mateřská škola, které jsme
připomínkovali na jaře t.r.
Připomínky: nejsou
Návrh usnesení č.10/7 – Schválit Smlouvu č. 2707048/1 o smlouvě budoucí o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v plném znění.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

Smlouva o dílo č. 005/2011 s firmou Šafařík
Text této smlouvy bude přílohou. Jde o zpracování žádosti a další úkony
k dotaci na zateplení MŠ.
Připomínky:
Dotaz paní Palásková: Plynou ze smlouvy sankce, pokud uspějeme s žádostí,
ale nebudeme zateplení realizovat?
Odpověď starosta: O tom, že by se nemuselo realizovat dílo, jsem hovořil
s firmou hned na začátku našeho jednání, a proto neplynou ze smlouvy žádné
sankce.
Návrh usnesení č.10/8 – Schválit smlouvu o dílo č. 005/2011 s firmou Šafařík
v plném znění.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

Smlouva o dílo č. 006/2011 s firmou Šafařík
Text této smlouvy bude přílohou. Jde o zpracování žádosti a další úkony
k dotaci na zateplení KD.
Připomínky:
Návrh usnesení č.10/9 – Schválit smlouvu o dílo č. 006/2011 s firmou Šafařík
v plném znění.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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6. Žádosti
Kapela Vedrovanka požádala o příspěvek na výrobu vedrovických krojů,
které by nosila při svých vystoupeních
Text této žádosti je v příloze.
Připomínky:
Úkol: Paní Gigimovová zjistí podobu vedrovického kroje
Úkol: Starosta zjistí cenu pořízení krojů
Tento bod se odkládá na příští zasedání zastupitelstva obce Vedrovice

Paní Komárková Drahomíra, Vedrovice č.p. 42, požádala o vykácení 9 ks
starých meruněk na parc. č. 206/22, kterou vlastní
Text této žádosti je v příloze.
Připomínky:
Návrh usnesení č.10/10 – Schválit vykácení 9 ks stromů na parc. č. 206/22
v k.ú. Zábrdovice.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Pan Ing. Špigel, Vedrovice č.p. 110, požádal o odložení poplatku za odpady
do roku 2016
Text této žádosti je v příloze.
Připomínky: Tuto věc řeší Obecně závazná vyhláška číslo 3/2001, v článku 2.
Úkol: Starosta pošle vyrozumění s kopií vyhlášky panu Ing. Špigelovi

7. Výroční zpráva o činnosti mateřské a základní školy Vedrovice
text zprávy je přílohou
Připomínky:
Dotaz: Paní Palásková žádala vysvětlení vzdělávacího programu Obecná škola
v páté třídě
Odpověď: Paní ředitelka – školy si vytvořily samy ŠVP a v páté třídě dobíhal
tento program
ZO Vedrovice bere na vědomí výroční zprávu o činnosti mateřské a
základní školy Vedrovice
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8. Kanalizace
Informace o stavu kanalizace a vodovodu
a) Byl vybrán dodavatel stavby kanalizace – firma EVT Stavby,
Svitavy. Na tuto firmu byly prověřeny reference. AP Investing (TDI)
již s touto firmou v minulosti spolupracoval a jejich zástupce pan Ing.
Neuer vyjádřil spokojenost s jejich prací.
Na zasedání výboru DSO, ve středu 14. 9., by měla být schválena
smlouva o dílo s vybranou firmou.
b) Průběžně jsou dodávány materiály ke kontrole na SFŽP, aby mohla
být podepsána smlouva o dotaci, která je podmínkou pro započetí
prací.
c) Běží výzva na poskytovatele úvěru k zajištění vlastních zdrojů (cca.
9,5 mil.). Ve čtvrtek 22. 9. od 16 hodin bude výběrové řízení.
Výběrová komise:
Vedrovice: Janderka, Mgr. Hauerland, Ing. Palásková
Kubšice: Ing. Paráková, Buršík
d) Jak bylo avizováno, na vodovod by měla být vyhlášená v období
říjen-listopad výzva na poskytnutí dotace z MZe. Protože by během
zpracování žádosti již mohli začít práce na stavbě kanalizace, tedy
také vodovodu, bude nutné v nejbližší době vybrat dodavatele stavby
a následně také poskytovatele úvěru na vlastní dofinancování
projektu.

9. Různé
Informace z muzea a knihovny
a) Byly vyřazeny knihy, které bychom nabídli k prodeji.
Realizace prodeje
Úkol: Pan Záviška vloží kompletní seznam na stránky obce
Úkol: Paní Gigimovová vytřídí knihy dle prodejnosti a prodejné
knihy budou vloženy na aukční portál www.aukro.cz
b) Byla podána žádost o akreditaci na Informační centrum
Informace o koncepci LSPP od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2012
Úkol: Starosta pošle k zveřejnění na webu obce

10.Diskuse:
Hody: Jan Hauerland podal informace o průběhu hodů 2011
Pan Hauerland: Návrh na pokácení hrušky u Jednoty – nebezpečí vosího
bodnutí
Paní Palásková: Lepší řešení by bylo odklízet průběžně zralé hrušky než kácet
hrušku nebo ať si to občané sbírají
Úkol: Starosta – zaměstnanci z VPP budou průběžně sbírat zralé hrušky
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Pan Becha: Pan Vech je nespokojen s vytížením v práci a platovým
ohodnocením
Starosta: Plat projednám s paní Herzánovou a každý má přidělen svůj plán
práce.
Pan Watzke: Proč padá internet?
Úkol: Starosta zjistí důvody potíží s internetem u firmy O2
Pan Watzke: Jaký má být přiveden kabel k nové jímce tlakové kanalizace?
Starosta: 5x1,5 CYKY a 380V, třífázový jistič 16A
Slečna Martina Geyerová: Jaké jsou faktické náklady pro občana na přípojku
k jímce tlakové kanalizace?
Starosta: Do jímky si musí občan zajistit přívod samospádem, cena je závislá
na délce vedení (odhadem 120-130 Kč/m potrubí + kabel) a na tom, zda si
výkop zajistí občan sám nebo mu to udělá firma.
Pan Žďárský: Cesta do Pisníků a na Rybnička je rok od roku užší. Je třeba
snažit se udělat širší příjezdovou cestu, vyčistit od keřů a nečistot.
Úkol: Místostarosta – zjistit současný stav cest a vypracovat návrh řešení,
který se probere na příštím zasedání zastupitelstva obce
Konec: 21:05 hodin

Ověřovatelé:

………………………….

…………………………….
Starosta obce

………………………….
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