Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice
konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea
Zapisovatel: Bc. Petr Záviška
Ověřovatelé: Ivana Bechová, Miluše Bechová
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Richard Janderka, Mgr. Jan Hauerland (příchod 19.15), Bc. Petr Záviška, Ivana
Bechová, Petr Becha, Miluše Bechová, Mgr. Anna Gigimovová, Ing. Věra
Palásková, Václav Žďárský
Mgr. Martin Žák, Michal Rozmahel, PaedDr. Božena Procházková

___________________________________________________________________________
Zahájení zasedání: 19,05 hodin
Starosta obce konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je
přítomna nadpoloviční většina členů a je tedy usnášení schopné, že dokumenty k projednání
byly předány elektronicky a aktuální jsou na stole.
Všichni přítomní souhlasí s uvedením svého jména v zápise, který je pořizován z tohoto
zasedání.
Hlasování o ověřovateli zápisu – pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nákup a prodej pozemků
Prodej a nájem nemovitostí
Nákup a prodej movitých věcí
Smlouvy
Různé
Diskuse

Vzhledem k tomu, že je vážný zájemce o koupi motorového vozidla JCB, navrhl starosta obce
zařadit na program zasedání ZO bod - Nákup a prodej movitých věcí
Hlasování o programu – pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
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1. Nákup a prodej pozemků
a) Pan Babický Stanislav, Vedrovice 15, podal žádost o odkoupení části pozemku
ve vlastnictví obce Vedrovice parc. č. 30/18, v k. ú. Zábrdovice. Na zasedání
ZO dne 29. 5. 2012 byl schválen usnesením č. 22/5 záměr o prodeji části
tohoto pozemku.
Na základě následných konzultací se Stavebním úřadem MěÚ Mor. Krumlov
bylo doporučeno zachovat celý pozemek ve vlastnictví Obce Vedrovice
z důvodu možných vedení budoucích inženýrských sítí. Pro možnost využití
požadované části pozemku, jako zahrady, postačí pronájem této části pozemku
parc. č. 30/18, v k.ú. Zábrdovice.
Připomínky a návrhy:
• Nevyhovující pozemek pro mobilní domek – prudký svah
• Na pozemku jsou stávající inženýrské sítě
• Pronajmout pozemek spíše k zemědělské činnosti
Návrh usnesení č.24/1 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 22/5 ze dne
29. 5. 2012.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení č.24/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu části
pozemku p.č. 30/18 v k.ú. Zábrdovice.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
1 hlasů

Usnesení bylo schváleno
b) Pan Ing. Jelínek vypracoval geometrický plán pro řešení pozemků u koupaliště
tak, aby se vyřešily majetkové a uživatelské vztahy a také budoucí přístupová
komunikace. V rámci těchto řešení je třeba směnit či prodat části některých
pozemků ve vlastnictví Obce Vedrovice a dohodnout podmínky pro odkup
soukromých pozemků, které nelze směnit.
Komentář k situaci provedl starosta obce.
Připomínky a návrhy:
- Je nutné sejít se s ostatními vlastníky a s Ing. Jelínkem, aby se všichni
s novými hranicemi seznámili
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Návrh usnesení č.24/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směnit část
pozemku parc č. 59 PK, v k.ú. Zábrdovice.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení č.24/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část
pozemku parc č. 828 PK, v k.ú. Zábrdovice.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Úkol starosta: Svolat jednání dotčených majitelů pozemků na 31. 7. 2012 za
účelem jednání podmínek prodeje pozemků a upřesnění hranic

2. Prodej a nájem nemovitostí
a) Dům č.p. 228.
Veřejná dražba domu č.p. 228 byla neúspěšná a na minulém zasedání byla
schválena minimální cena za nemovitost a s ní spojené pozemky za minimální
cenu 1.350.000,-Kč s tím, že během tří měsíců bude učiněn pokus o přímý
prodej.
K dnešnímu dni bylo evidováno celkem pět realitních kanceláří, které by
zajistili prodej RD.
Připomínky a návrhy:
- Next Reality Group a.s., se sídlem Anglická583/11, Praha-Vinohrady,
120 00, zastoupená Ing. Jiřím Miškelou, pobočka Hodonín
Plus: Připouští nalezení vlastního zájemce. Provizi platí zájemce o
nemovitost. Zprostředkuje kompletní převod majetku. Je členem Realitní
komory ČR.
Mínus: Při vlastním zájemci, nutno dělat vše přes kancelář, tj. s provizí. Při
zmaření prodeje náleží odměna zprostředkovateli (náklady na inzerci a
náklady na jednání).
-

M&M reality holding a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Krakovská
1675/2, 110 00, zastoupená makléřem Václavem Zeleným, pobočka Brno
Plus: Připouští nalezení vlastního zájemce, zprostředkuje převod majetku.
Nenárokuje si odměnu v případě uzavření smlouvy bez vlastního přičinění.
Mínus: Povinnost povolit zástavní právo při financování zájemce pomocí
úvěru. Není členem Realitní komory ČR, Asociace realitních kanceláří ani
České komory realitních kanceláří.
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-

e-Finance Reality, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 593/10, 602 00 Brno,
zastoupená Kristýnou Pipotovou
Plus: Zprostředkuje převod majetku.
Mínus: Provizi platí OÚ. Při sjednání vlastního prodeje odměna (pokuta)
5,5% z ceny RD. Není členem Realitní komory ČR, Asociace realitních
kanceláří ani České komory realitních kanceláří.

-

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem Květná 167/3, 603 00
Brno, zastoupená Janou Krebsovou, pobočka Mor. Krumlov
Plus: Zprostředkuje převod majetku.
Mínus: Provizi platí OÚ. Při sjednání vlastního prodeje odměna (pokuta)
7,5% z ceny RD. Není členem Realitní komory ČR, Asociace realitních
kanceláří ani České komory realitních kanceláří.

-

NATMAL REAL s.r.o., se sídlem Brno, Husovice, Nováčkova 233/18,
PSČ 614 00, zastoupená Ing. Michalem Davidem
Mínus: Není možný vlastní zájemce. Při konečné výši ceny za RD vyšší,
jak je nabídková cena, připadne ½ rozdílu k provizi. Závazek uhrazení
zálohy na provizi. Nutno uzavřít smlouvu do pěti dní od vyrozumění
(vyhlášení a zasedání ZO je 7 dní). Smluvní pokuta 10% z ceny RD.
Nejlépe se jeví realitní kancelář Next Reality Group a.s.

-

Místostarosta obce uvedl ještě jednu realitní kancelář, která se přihlásila,
ale nebyly předem dodány materiály
REAL SPEKTRUM MUZEJKA s.r.o., se sídlem Moravské nám. 690/15,
602 00 Brno, zastoupená panem Novotným
Plus: Je členem Asociace realitních kanceláří, nulová provize
Mínus: Není možný vlastní zájemce.

Návrh usnesení č.24/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje zprostředkování
prodeje domu č.p. 228 se zahradou na parcelách č. 150 a 1415 v k.ú. Vedrovice
nejvyšší nabídce, za cenu nejméně 1.350.000,- Kč realitní kanceláří Next
Reality Group a.s., se sídlem Anglická583/11, Praha-Vinohrady, 120 00,
zastoupená Ing. Jiřím Miškelou, pobočka Hodonín
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
2 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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b) Byt pod Kulturním domem.
Obytná výměra bytu je 68 m2. Obvyklý nájem v Mor. Krumlově je 50,-Kč za
m2, dle dvou zjištění ze zdrojů nezávislých na sobě. Doporučeno bylo 35,-Kč
za m2. Tj. 2.380,-Kč.
Do dnešního dne byly evidovány dvě žádosti o pronájem bytu.
1. Paní Zdeňka Dvořáková, Vedrovice č.p. 335
2. Paní Eva Čechová, Mor. Krumlov, t.č. Vedrovice č.p. 15
Připomínky a návrhy:
o Do smlouvy zahrnout i zálohy na elektřinu a plyn
Návrh usnesení č.24/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu pod KD,
parc. č. St 180, v k.ú. Vedrovice, o výměře 68 m2 za cenu 2.500,- Kč za měsíc,
na dobu určitou v trvání jednoho roku, se splatností nájmu k 15. dni v měsíci,
s kaucí na tři měsíce dopředu. Vedle nájemného bude nájemce povinen hradit
zálohy i na energie. Výpovědní lhůta nájemní smlouvy bude 3 měsíce.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení č.24/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu pod KD,
parc. č. St 180, v k.ú. Vedrovice, o výměře 68 m2 dle stanovených podmínek
paní Zdeňce Dvořákové, Vedrovice č.p. 335
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

3. Nákup a prodej movitých věcí
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem prodeje traktor-bagru JCB II.
Návrh usnesení č.24/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bagru –
motorové vozidlo JCB za 120.000,- Kč panu Oldřichu Šlesingerovi, bydlištěm
Kopečná 31, 602 00 Brno. Platba bude učiněna převodem na účet.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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4. Smlouvy k projednání
a) Smlouva o provozování a správě veřejného osvětlení včetně přenechání
VO na území obce Vedrovice do výpůjčky s firmou Lumen a.s., Nemanická
14/440, 370 10 České Budějovice. Záměr o výpůjčce byl schválen na
květnovém zasedání ZO. Vyjádření k připomínkám ke smlouvě bylo ze strany
LUMEN a.s. učiněno emailem.
Text této smlouvy je v příloze.
Připomínky a návrhy:
- Byla garantována stálá cena za službu, což je v rozporu se smlouvou
- Pokud se investice rozloží na více let, jsme schopni postupně světla
obměnit z vlastních zdrojů
Návrh usnesení č.24/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
provozování a správě veřejného osvětlení včetně přenechání VO na území obce
Vedrovice do výpůjčky s firmou Lumen a.s., Nemanická 14/440, 370 10 České
Budějovice.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

0 hlasů
9 hlasů
0 hlasů

Usnesení nebylo schváleno
b) Smlouva o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. ZÚ/10467/12/LCD,
s bankou Česká spořitelna a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ: 140 00, IČ: 45244782.
Vyjádření ke smlouvě bylo ze strany České spořitelny učiněno emailem. Text
této smlouvy je v příloze.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č.24/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zastavení
pohledávky z bankovního účtu č. ZÚ/10467/12/LCD, s bankou Česká
spořitelna a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ: 140 00, IČ: 45244782.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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c) Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 30. zasedání dne 21. 6. 2012
usnesením č. 1908/12/Z 30 v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. d)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s dotačním programem „Podpora rozvoje v oblasti
kultury a památkové péče“ na rok 2012 schválilo poskytnutí dotace z
rozpočtu JMK pro obec Vedrovice ve výši 50 tis. Kč na projekt: Větrné kolo –
obnova památky.
Byla předložena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK.
Sdělení o poskytnutí dotace a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
JmK bude přílohou zápisu.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č.24/11 – Zastupitelstvo obce Vedrovice schvaluje přijetí
dotace z rozpočtu JMK pro obec Vedrovice ve výši 50 tis. Kč na projekt:
Větrné kolo – obnova památky, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

5. Různé
• Kanalizace
- Starosta obce krátce informoval přítomné o stavu projektu ČOV a
tlakové kanalizace a odvolání na KÚ JmK.
• MŠ a ZŠ Vedrovice
- Byla předložena žádost o poskytnutí finančních prostředků na
zakoupení konvektomatu z prostředků zřizovatele školy ve výši
97.535,- Kč.
- Mgr. Martin Žák (firma TOP TRADE PROFI s.r.o.) provedl prezentaci
navrhovaných konvektomatu a seznámil přítomné s možností realizace
projektu rekonstrukce školní kuchyně.
Připomínky a návrhy:
- Dle informace paní účetní je v provozních prostředcích dostatek financí
na pořízení konvektomatu. Na pokrytí odpisů byl příspěvek 130.000,Kč. Starosta obce navrhuje v případě záporného výsledku hospodaření
na konci roku, až tento rozdíl vyrovnat, jak ZO o této záležitosti
diskutovalo již v červnu.
- Do konce srpna bude předložen projekt modernizace kuchyně MŠ, aby
se případně mohlo žádat o dotaci (např. přes MAS)
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• Komunikace v obci
- Stav vozovky na pozemku parc. č. 1372/1, v k.ú. Vedrovice se dostává
do havarijního stavu vlivem těžké nákladní dopravy.
Návrhy:
Nechat vypracovat Statický posudek komunikace a na jeho základě zřídit
omezení provozu.
- Stav ostatních vozovek vlivem povětrnostních podmínek a stáří (dva
roky bez údržby) bude řešen individuálně opravou během srpna
vlastními silami, podobně, jako křižovatka u Šedrlových a
Kopetkových.
• Velkokapacitní kontejnery na objemný komunální odpad a sběr železného
šrotu
- Víkend 31. 8. - 2. 9. 2012 – informace bude ještě ve zpravodaji, který
vyjde cca. v polovině srpna
• Korespondence
- V souvislosti s odvoláním ke stavebnímu povolení byla prezentována
korespondence k výzvě na dobrovolný prodej pozemků, kde bylo
předkupní právo Obce Vedrovice.
- Byla prezentována korespondence k výzvě o vyklizení silážních jam a
řešení situace.

6. Diskuse:
• Co s vandalizmem v obci?
Starosta - Buď se zřídí nějaké hlídky, nebo se bude častěji volat policii.
Namátkově provádím kontrolu v nočních hodinách, ale vždy je po obci klid.
Místostarosta – Spojím se s policií v Mor. Krumlově a zkusím domluvit
podmínky kontrol

Konec: 21:35 hodin

Ověřovatelé:

………………………….

…………………………….
Starosta obce

………………………….
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