Zápis č. 44/2018
ze zasedání zastupitelstva Obce Veltruby
konaného dne 1. října 2018 od 17:30 hod. v Kulturním domě ve Veltrubech
Přítomni:
Ing. Jiří Hůla, Petr Herčík, Radek Stehlík, Doc. Ing. Jan Fischer, CSc., Michal
Hradecký, Jiří Sklenář, Kamila Čechová, Romana Špinková od bodu 2
Dále občané dle prezenční listiny
Omluveni:Jiří Skohoutil, Vladimír Foltýn, Josef Kadeřábek
Místostarosta obce navrhl rozšíření programu jednání zastupitelstva obce takto:
1 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2 Kontrola minulého zápisu
3 Schválení nákupu dýchacích přístrojů pro JSDHO
4 Schválení návrhu podstatných změn územního plánu
5 Prodej parcely v Hradišťku I. č.p. 57/14 dle KN v KÚ Hradišťko I.
6

Schválení smluv s poskytovateli internetu - záměru o nájmu na umístění stožárů a antén na
obecních budovách

7 Veřejnoprávní kontrola v ZŠ a MŠ
8 Topení v obecní klubovně
9 Rozpočtové opatření č.6
10 Prodej parcely ve Veltrubech č.p. 169/47 dle KN v KÚ Veltruby
11 Žádost o finanční příspěvek MO ČRS, z.s. ve Veltrubech
12 Schválení výjimky na počet žáků v ZŠ

dále pověřil ověřovateli zápisu pana Jiřího Sklenáře a Ing. Jana Fischera a zapisovatelkou
paní Annu Veisovou.
Ad 1) Volba ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu
Usnesení č.: 1a/44/2018:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozšíření programu o body 11 a 12 jednání tak, jak ho
přednesl místostarosta pověřený zastupováním starosty
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.: 1b/44/2018:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo ověřovatele zápisu pana Jiřího Sklenáře a Ing. Jana
Fischera a zapisovatelku paní Annu Veisovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ad 2) Kontrola minulého zápisu
Usnesení č.: 2/44/2018:
Místostarosta obce pověřený zastupováním starosty Ing. Jiří Hůla provedl kontrolu usnesení
minulého zápisu. K Usnesení č. 22/43/2018 – se přihlásil pouze 1 žadatel p. Vladyka Radek
(majitel sousedního pozemku), ale nebyl dosud dodán platný geometrický plán a není
schváleno dělení pozemků. Ostatní body jsou splněny.
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Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Ad 3) Schválení nákupu dýchacích přístrojů pro JSDHO Veltruby
Pan Radek Stehlík předložil zastupitelstvu svou žádost o nákup dýchacích přístrojů pro
JSDHO Veltruby, která často vyjíždí k požárům a tyto dýchací přístroje chybí v jejich
výstroji. Plnit se budou přímo u hasičů v Kolíně. Předložil 2 cenové nabídky.
Usnesení č. : 3/44/2018:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zakoupení hasících přístrojů do majetku obce za cenu
173.471,-Kč, od firmy PROBO-NB s.r.o., Rumburských hrdinů 819, Nový Bor.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Ad 4) Schválení návrhu podstatných změn územního plánu
Místostarosta obce pověřený zastupováním starosty Ing.Jiří Hůla přednesl přítomným změny
k navrhovanému územnímu plánu Obce Veltruby. Projednání těchto změn proběhlo na
veřejné pracovní poradě zastupitelstva dne 13.9.2018.
Usnesení č. : 4/44/2018:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo změny návrhu územního plánu Obce Veltruby dle
přiloženého seznamu a pověřuje místostarostu obce pověřeného zastupováním starosty
k zaslání těchto změn pořizovateli územního plánu Městskému úřad Kolín p. Ing. Jaromírovi
Skálovi .
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Ad 5) Prodej parcely v Hradišťku I. p.č. 57/14dle KN v KÚ Hradišťko I.
V minulém zasedání zastupitelstva bylo odsouhlaseno vyvěšení záměru na prodej p.č. 57/14
v k.ú.Hradišťko I. o celkové výměře 949 m2 za cenu nejvyšší nabídky. Na Obecní úřad byly
doručeny do uvedeného termínu 3 zapečetěné obálky s nabídkami. Na jednání zastupitelstva
byla zkontrolována neporušenost doručených obálek s nabídkami a obálky byly otevřeny
v pořadí, jak byly doručeny na Obecní úřad. 1. obálka - manželé Alena a Vladimír Benešovi
– cenová nabídka 1060,-Kč/m2, 2. obálka – p.Tereza Malichová – cenová nabídka 1152,Kč/m2 a 3. obálka – manž. Martina a Tomáš Kvasilovi - cenová nabídka 1311,- Kč/m2.
Usnesení č.: 5/44/2018:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo jako nejvýhodnější nabídku č.3 za cenu 1311Kč/m2 a
pověřuje místostarostu obce pověřeného zastupováním starosty Ing. Jiřího Hůlu k podpisu
kupní smlouvy s manž. Martinou a Tomášem Kvasilovými, trvale bytem Chelčického 747,
Kolín 5 na pozemek č. 57/14 v k.ú. Hradišťko I. o celkové výměře 949 m2 za cenu nejvyšší
nabídky – tj. 1311,- Kč/m2.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Ad 6) Schválení smluv s poskytovateli internetu - záměru o nájmu na umístění stožárů
na obecních budovách
Usnesení č.: 6/44/2018:
Zastupitelstvo obce schválilo vzor nájemních smluv s poskytovateli internetu mající zařízení
na obecních budovách a pověřuje místostarostu obce pověřeného zastupováním starosty Ing.
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Jiřího Hůlu k uzavření nájemních smluv s poskytovateli internetu - dle záměru o nájmu na
umístění stožárů a antén na obecních budovách, který byl vyvěšen a všichni provozovatelé se
do uvedeného termínu projevili zájem uzavřít nájemní smlouvu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Ad 7) Veřejnoprávní kontrola v ZŠ a MŠ
Místostarosta obce informoval přítomné o provedené veřejnoprávní kontrole hospodaření
(dále jen VPK) v Základní škole Veltruby, okres Kolín (dále jen ZŠ) a v Mateřské škole
Veltruby, okres Kolín (dále jen MŠ) a se závěry jednotlivých zpráv a podané námitce ZŠ a
vypořádání s touto námitkou.
Usnesení č.: 7a/44/2018:
Zastupitelstvo Obce Veltruby bere na vědomí výsledky VPK v MŠ a konstatuje, že mu nebyly
doručeny žádné námitky k VPK v MŠ a ukládá ředitelce MŠ tato nápravná opatření :
k bodu 2-8,10,11 VPK v MŠ ukládá odstranit nedostatky ve lhůtě 90-ti dnů od ukončení VPK
v MŠ s tím, že současně bude kontrolnímu orgánu podána informace v písemné formě o
odstranění nedostatků.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.: 7a/44/2018:
Zastupitelstvo Obce Veltruby bere na vědomí výsledky VPK v ZŠ a souhlasí s vyřízením
námitek VNVPK a ukládá ředitelce ZŠ tato nápravná opatření :
1. k bodu 2-8,10,11 VPK v ZŠ ukládá odstranit nedostatky ve lhůtě 90-ti dnů od
ukončení VPK v ZŠ s tím, že současně bude kontrolnímu orgánu podána informace v
písemné formě o odstranění nedostatků.
2. k bodu 9 VPK v ZŠ ukládá, aby kontrolovaná osoba uskutečnila všechny kroky
vedoucí k vrácení neoprávněně vyplacených finančních prostředků na bankovní účet
ZŠ vůči osobě, resp. osobám, odpovědným za jejich neoprávněné vyplacení.
Kontrolovaná osoba bude ve věci informovat poskytovatele těchto finančních
prostředků, tj. Středočeský kraj a požádá jej, aby určil, která osoba, resp. které osoby,
vůči kterým osobám a jak má postupovat a v jaké výši budou neoprávněně vyplacené
prostředky vracet a jakým způsobem. Informaci o způsobu vyřešení tohoto
nápravného opatření předloží ředitelka ZŠ zastupitelstvu Obce Veltruby v písemné
formě nejpozději do 30-ti dnů od doručení tohoto Oznámení.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Ad 8) Topení v obecní klubovně
Usnesení č.: 8/44/2018:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že do Obecní klubovny v Hradišťku I. bude zakoupeno a
naistalováno tepelné čerpadlo dle nabídky firmy LRK za cenu 35.647,- Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Ad 9) Rozpočtové opatření č. 6/2018
Účetní obce seznámil přítomné členy zastupitelstva s návrhem úpravy rozpočtu obce na rok
2018 – rozpočtového opatření č. 6/2018 (viz příloha).
Usnesení č.: 9/44/2018:
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Zastupitelstvo obce odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatření č.
6/2018 dle přílohy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Ad 10) Prodej parcely č. 169/47 ve Veltrubech
Místostarosta obce pověřený zastupováním starosty informoval přítomné členy zastupitelstva
s prodejem parcely č. 169/47 o výměře 661 m2 za cenu 1.000,- Kč/m2. Záměr byl vyvěšen
v obecních vývěskách a elektronicky. V uvedené lhůtě byla doručena jedna žádost o tento
pozemek - budoucích majitelů sousedního pozemku - manželů Zdeňka a Moniky
Rokosových.
Usnesení č.: 10/44/2018:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej pozemku č. 169/47 v k.ú. Veltruby o výměře 661 m2
za cenu 1.000,- Kč/m2 manželům Zdeňkovi a Monice Rokosovým. Zastupitelstvo pověřuje
místostarostu pověřeného zastupováním starosty Ing. Jiřího Hůlu k podpisu této smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Ad 11) Žádost o finanční příspěvek Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci
Veltruby ( dále jen ČRS)
Místostarosta obce pověřený zastupováním starosty předložil žádost ČRS o příspěvek na
zakoupení traktůrku.
Usnesení č.: 11/44/2018:
Zastupitelstvo obce odložilo žádost ČRS na další jednání zastupitelstva a požaduje doplnění
žádosti o uvedení výše požadovaného příspěvku.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Ad 12) Schválení výjimky na počet žáků v Základní škole Veltruby, okres Kolín
Usnesení č.: 12/44/2018:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo výjimku na počet žáků v Základní škole Veltruby, okres
Kolín na školní rok 2018/2019. Obec Veltruby, jako zřizovatel školy, se zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu zvýšené mzdové výdaje spojené s touto výjimkou.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Skončeno ve 20:00 hod.

Veltruby dne 8.10.2018

Zapsala: Veisová Anna

Ověřovatelé zápisu : Jiří Sklenář
Ing. Jan Fischer
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