Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice
konaného dne 25. června 2013 v přednáškové místnosti muzea
Zapisovatel: Bc. Petr Záviška
Ověřovatelé: Petr Becha, Mgr. Anna Gigimovová
Přítomni:

Richard Janderka, Mgr. Jan Hauerland, Bc. Petr Záviška, Petr Becha
Mgr. Anna Gigimovová, Ing. Věra Palásková, Václav Žďárský

Omluveni:
Hosté:

Miluše Bechová, Ivana Bechová
Michal Rozmahel, Milana Herzánová, Ing. Jitka Schneiderová

___________________________________________________________________________
Zahájení zasedání: 18,00 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.
Hlasování o ověřovateli zápisu – pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezentace projektu „Po stopách prapředků“
Kontrola usnesení minulého zasedání
Rozpočtové opatření č.4/2013
Nákup a prodej pozemků
Smlouvy
Různé
Diskuse

Hlasování o programu – pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

1. Prezentace projektu „Po stopách prapředků“
Starosta obce připomněl přítomným projekt, který realizuje na katastru obce
Vedrovice (v rámci územní působnosti) MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko a
o kterém už několikrát ZO Vedrovice informativně jednalo.
Celý projekt představila v prezentaci manažerka MAS Živé pomezí KrumlovskoJevišovicko Ing. Jitka Schneiderová.
Dotazy a připomínky z minulého zasedání ZO:
• Kdo je zhotovitel?
- Generálním dodavatelem stezek je Atelier FGT s.r.o. Projekt je
rozdělen na více subdodavatelů, podle oblastí zpracování. Např.
Grafika – Atelier FGT s.r.o., Tisk – Europrinty, s.r.o., atd.
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• Kdo bude udržovat informační cedule?
- V rámci udržitelnosti projektu, která je 5 let, se počítá
s individuálními dohodami s obcemi, na jejichž území stezky
budou.
• Kdo zprůchodní stezku v naplánované trase, když je zde špatně
přístupný terén kvůli zarostlému křoví?
- Jedná se zřejmě o část od Kelblova kříže k obci. Zde se bude
řešit konkrétní trasa až po ukončení KPÚ. Do té doby půjde
stezka po silnici. Ostatní části jsou v současných polních
cestách. Je třeba jen doladit umístění informačních tabulí, aby
byly na pozemcích obce. Po KPÚ se budou muset některé
zřejmě posouvat.

2. Kontrola usnesení minulého zasedání
Starosta obce zrekapituloval přijatá usnesení ze zasedání ZO č. 39, konaného
23. května 2013
Konstatoval, že usnesení byla buď splněna, nebo se realizují.
Seznámil přítomné s řešením úkolů, které byly určeny na zasedání ZO č. 39.
.

3. Rozpočtové opatření č. 4/2013
Info a komentář k rozpočtovému opatření provedla paní Milana Herzánová.
Návrh bude přílohou zápisu.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č. 40/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2013
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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4. Nákup a prodej pozemků
Dne 28. 5. 2013 byla podána žádost na odkup pozemku parc.č. KN 1417/2, k.ú.
Vedrovice. Pozemek o výměře 208 m2 je součástí zahrady RD č.p.224. Starosta obce
seznámil přítomné se situací kolem pozemku.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č.40/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji
pozemku parc.č. KN 1417/2, k.ú. Vedrovice.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

5. Smlouvy
a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, č. 18934/13/ORR
Byla předložena smlouva na dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z
rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci akce „Modernizace
vývařovny MŠ - I. etapa“, na základě žádosti č. j. JMK 29458/2013, dotační
titul: 1
Návrh této smlouvy je v příloze.
Připomínky:
• Starosta – vzhledem k tomu, že se vysoutěžila cena za dílo nižší, než
byla kalkulace v žádosti o dotaci, poměrně se sníží také dotace. Bude
vznesen na KÚ JmK dotaz, zda by bylo možné do ceny přidat platbu za
stavební dozor, která v kalkulaci nebyla.
Návrh usnesení č. 40/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Vedrovice ve výši 134.000,- Kč na
projekt: „Modernizace vývařovny MŠ - I. etapa“, za podmínek návrhu smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, č. 18934/13/ORR.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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b) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, č. 019165/13/ORR
Byla předložena smlouva na dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektu „Zkvalitnění
služeb a propagace TIC Vedrovice“, evidovaného pod č.j. JMK 29459/2013.
Dotace je poskytována na základě Dotačního programu „Podpora zkvalitnění
služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2013“
Návrh této smlouvy je v příloze.
Připomínky:
• Kolik bude doplácet obec?
• Starosta – obec bude doplácet 13.000,-Kč
Návrh usnesení č. 40/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Vedrovice ve výši 37.000,- Kč na
projekt: „Zkvalitnění služeb a propagace TIC Vedrovice“, za podmínek návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, č. 019165/13/ORR.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
c) Smlouva o dílo – Modernizace vývařovny MŠ - I. etapa
Na základě výsledku VŘ na dodavatele projektu „Modernizace vývařovny MŠ
- I. etapa“ byla vypracována Smlouva o dílo na akci „Modernizace vývařovny
MŠ - I. etapa“ s vybraným uchazečem, firmou VALDASTAV s.r.o., Tulešice
4, 671 73, IČ 29291054.
Návrh této smlouvy je v příloze.
Připomínky:
• Čl. 4.2. – upravit text „Dodavatel“ za „Zhotovitel“
• Čl. 4.3. – upravit text „Nabídková cena“ za „Cena díla“
Návrh usnesení č. 40/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo
na veřejnou zakázku pod názvem „Modernizace vývařovny MŠ - I. etapa“
s firmou VALDASTAV s.r.o., Tulešice 4, 671 73, IČ 29291054
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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d) Mandátní smlouva na stavební dozor – Modernizace vývařovny MŠ - I.
etapa
Vzhledem k tomu, že se bude od 1. července 2013 realizovat projekt
„Modernizace vývařovny MŠ - I. etapa“, byl osloven autor projektu pan Ing.
Petr Andrš, aby prováděl stavební dozor. Byla předložena mandátní smlouva o
stavebním dozoru.
Návrh této smlouvy je v příloze.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č. 40/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje mandátní smlouvu
o investorskoinženýrském dozoru na akci „Modernizace vývařovny MŠ I. etapa“ s Ing. Petrem Andršem, Výsluní 331, Suchohrdly 66902, IČO:
10112316.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
e) Smlouva č. 1030013604/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na akci „Vedrovice-Hájek: NN přip. kab.
příp.“
V měsíci dubnu byla firmou E.ON Distribuce, a.s. zaslána ke schválení
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
na akci „Vedrovice-Hájek: NN přip. kab. příp.“, s tím, že se bude vztahovat
k pozemku ve vlastnictví obec Vedrovice p.č. 1381/2, v k.ú. Vedrovice. Tato
smlouva byla 27. 4. 2013 schválena ZO Vedrovice usnesením č. 37/2.
Protože zhotoviteli projektu (firma DUR-Plus) E.ON nepovolil původní návrh
přípojky NN, museli se udělat korekce ve vedení. Skříňka se musela posunout
mezi garáže č. 202 a č. 201, kabel NN i skříňka budou umístěny nadále na
parcelách obce. Do smlouvy se tedy ještě dopsaly parcely č. 237 a 1379, v k.ú.
Vedrovice.
Návrh této smlouvy je v příloze.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č.40/7 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 37/2 ze dne
27. 4. 2013.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení č.40/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, s firmou E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
vedenou pod označením č. 1030013604/001, na akci „Vedrovice-Hájek: NN
přip. kab. příp.“.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

f) Smlouva č. ZN-014130004872/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na akci „Vedrovice, přípojka NN, p. Koczala“
Na ZO Vedrovice dne 21. 6. 2012 byla schválena Smlouva 1030008260/001 o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pozemku
parc.č. 1375/5, v k.ú. Vedrovice na akci „Vedrovice, přípojka NN, p.
Koczala“. Nyní byla po realizaci přípojky firmou E.ON Distribuce, a.s.
zaslána ke schválení smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, s návrhem jednorázové úplaty 1.000,- Kč.
Návrh této smlouvy je v příloze.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č.40/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu, s firmou E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vedenou pod
označením č. ZN-014130004872/001, na akci „Vedrovice, přípojka NN, p.
Koczala“.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
g) Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v ZŠ Vedrovice
Starosta obce informoval zastupitele o jednáních obce Vedrovice s ředitelkou
MŠ a ZŠ Vedrovice a s Mgr. Hynkem Nespěšným (vedoucí oddělení
organizačního a správního) z odboru školství KÚ JmK kolem Smlouvy o
výpůjčce nebytových prostor v ZŠ Vedrovice v souvislosti s využitím prostor
pro hlídání dětí v době od 1. 7. do 12. 7. 2013, které bude zabezpečovat
Agentura SLUNÍČKO z Těšetic (Mgr. Libuše Drozdová).
Text této smlouvy je v příloze.
Připomínky: Nejsou
ZO Vedrovice bere na vědomí Smlouvu o výpůjčce NP v ZŠ Vedrovice.
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6. Různé
a) Projekty „ČOV a tlaková kanalizace“ a „Inovace vodovodu Vedrovice“
Starosta obce seznámil zúčastněné s průběhem Kontrolního dne č. 7 na stavbě
„Vedrovice-Kubšice, ČOV a tlaková kanalizace“ a také s termínem začátku
realizace stavby „Inovace vodovodu Vedrovicích“.
b) Česká pošta – provozovna PARTNER I.
Starosta obce seznámil přítomné s novými informacemi ohledně zřízení
provozovny PARTNER I. v obci Vedrovice.
Zásadní informace je, že provozovna se nebude realizovat v prodejně COOP,
z důvodu nedostatečné plochy.
Zůstávají varianty:
1. Provozovna bude zachována v režimu, jak je doposud.
Tzn. provozovatelem je Česká pošta.
2. Provozovnu by provozovala obec Vedrovice
ZO Vedrovice preferuje zachování provozu pošty v současném režimu.
c) Žádost o bezúplatný převod majetku ze Státní správy hmotných rezerv
Starosta obce seznámil přítomné s informacemi ohledně bezúplatného
převodu elektrocentrál pro JSDH Vedrovice, který je realizován přes HZS
JmK.
d) Pasportizace kotelen pro Energie pod kontrolou, o.p.s.
Starosta obce seznámil přítomné s akcí, kterou realizuje Energie pod
kontrolou, o.p.s. (původní název Best Price Energy, o.p.s.) na základě
Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných
zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu.
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e) Žádost Rybářského spolku Vedrovice o finanční příspěvek na činnost
Starosta obce přečetl žádost Rybářského spolku Vedrovice o finanční
příspěvek obce Vedrovice na činnost. Dle sdělení budou z poskytnutého
příspěvku financovány ceny pro kategorii JUNIOR na rybářské závody, které
se uskuteční 29. 06. 2013 na rybníku v Zábrdovicích.
Připomínky:
- Návrh 3.000,- Kč
Návrh usnesení č.40/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na
činnost Rybářskému spolku Vedrovice ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
f) Žádost MS Leskoun Vedrovice o finanční příspěvek na činnost
Starosta obce přečetl žádost MS Leskoun Vedrovice o finanční příspěvek obce
Vedrovice na činnost sdružení.
Připomínky:
- Návrh 3.000,- Kč
- Návrh 5.000,- Kč
Návrh usnesení č.40/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na
činnost MS Leskoun Vedrovice ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

4 hlasů
3 hlasů
0 hlasů

Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení č.40/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na
činnost MS Leskoun Vedrovice ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

5 hlasů
0 hlasů
2 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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g) Žádost Oblastní charity Znojmo o finanční příspěvek na podporu
činnosti
Starosta obce přečetl žádost Oblastní charity Znojmo o finanční příspěvek
obce Vedrovice na podporu činnosti.
Připomínky:
- Z Výroční zprávy za rok 2012 je patrné, že 21 obcí okresu Znojmo
věnovalo na činnost Oblastní charity od 1.000,-Kč do 30.000,-Kč,
celkem 84.500,- Kč.
- Návrh 1.000,- Kč
Návrh usnesení č.40/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na
podporu činnosti Oblastní charitě Znojmo ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
h) Odběr podzemní vody – kontrola ČIŽP
Starosta obce informoval zastupitele o kontrole, kterou provedla ČIŽP,
Oblastní inspektorát Brno, Oddělení ochrany vod dne 7. 5. 2013 na odběr
podzemních vod. Důvodem kontroly byla skutečnost, že byla čerpána
podzemní voda pro vodovod pro veřejnou potřebu obce v měsících květen,
červenec a srpen 2012 nad stanovený limit 3 529 m3 za měsíc. Celkový roční
limit 42 320 m3 za rok nebyl překročen.
Byla podána žádost o prominutí pokuty, která byla stanovena na 85 050,- Kč.

7.

Diskuse:
• Starosta obce seznámil přítomné s úpravami střechy na obecních garážích,
které proběhly v březnu t.r. a se současným stavem, kdy v některých částech
stará střecha stále protéká.
Navrhl řešení, které by spočívalo v realizaci betonového povrchu, částečně
vyztuženého armaturou s penetračním nátěrem v roce 2013 (cca. 12.000,-Kč –
Rozpočtové opatření) a realizaci izolační vrstvy v roce 2014 (cca. 33.000,-Kč –
Rozpočet na rok 2014).

Konec: 20.00 hodin

Ověřovatelé:

………………………….

…………………………….
Starosta obce

………………………….
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