č.90/2015

USNESENÍ

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 22.12.2015

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
14/1

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jindra Zábranský a Tomáš Gold

14/2

schvaluje program 14. zasedání ZO, předložený starostou obce

14/3

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Ing. Iva Šumšalová

14/4

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o činnosti výboru

14/5

bere na vědomí zprávu předsedkyně finančního výboru o činnosti výboru

14/6

bere na vědomí informaci o činnosti orgánů obce od 13. zasedání zastupitelstva obce
předloženou starostou a místostarostou obce

14/7

rozhodlo o provedení Změny č.1 ÚP Veřovice

14/8

rozhodlo na základě nabídky na zpracování Změny č.1 ÚP Veřovice o zadání této zakázky
a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Urbanistické středisko Ostrava s.r.o., Spartakovců 3,
708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 00562963 za cenu díla 321.360,- Kč s DPH ( 265.560,- bez DPH)

14/9 schvaluje podání žádosti o podporu na vyhotovení Změny č.1 ÚP Veřovice z dotačního
programu IROP, výzva Územní plány, specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje
14/10 ukládá starostovi obce provést výběr firmy na vypracování žádosti o dotaci
z dotačního programu IROP, výzva Územní plány, specifický cíl 3.3 Podpora pořizování
a uplatňování dokumentů územního rozvoje a podat žádost v termínu do 31.1.2016
14/11 schvaluje Akční plán rozvoje obce Veřovice na léta 2016 - 2017
14/12 schvaluje zapojení obce do projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ poskytnutím
dotace z rozpočtu obce na rok 2016 konečným uživatelům ve výši 3.000,- Kč jednomu
každému, celkově však maximálně ve výši 120.000,- Kč
14/13 schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“ mezi obcí Veřovice a Moravskoslezským krajem se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným hejtmanem kraje Miroslavem Novákem na
spolufinancování výměny kotlů v rámci OPŽP reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010
v souladu s usnesením č. 14/12
14/14 stanovuje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva obce
Veřovice, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí v maximální výši dle přílohy
č.1 nařízení vlády č.37/2003 Sb.,v platném znění, i v případě budoucí změny nařízení vlády
č.37/2003 Sb., přičemž se při výkonu více funkcí odměny nekumulují
14/15 schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 takto:
příjmy:
navýšení o 360.000,- Kč
na celkových
27,382.850,- Kč
výdaje:
navýšení o 360.000,-Kč
na celkových
37,225.150,-Kč
financování: --Úplné znění rozpočtového opatření č. 7/2015 je nedílnou součástí tohoto usnesení

14/16 schvaluje na základě žádosti Základní školy a Mateřské školy Veřovice, příspěvková
organizace, 742 73 Veřovice 276, částku ve výši 25.000,- Kč na zřízení osobního asistenta
14/17 schvaluje rozpočet obce Veřovice na rok 2016 s provedenými úpravami. Úplné znění rozpočtu
obce Veřovice na rok 2016 je nedílnou součástí tohoto usnesení
14/18 schvaluje rozpočtový výhled obce Veřovice na léta 2017 - 2018
14/19 schvaluje organizační zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2015 a plán
inventur, vypracovaný starostou obce v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků
14/20 bere na vědomí možnost přijetí úvěru na financování investičních akcí obce v roce 2016
14/21 bere na vědomí provedení výběrového řízení na vyhotovení projektových dokumentací
PDUR, PDSP a PDPS „Soubor opatření na úpravu dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení
bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci Veřovice“ a zadání zakázky firmě AŽD Praha s.r.o.,
Žirovnická 2, 106 17 Praha 10, IČ 48029483 , která podala nejvýhodnější nabídku za cenu díla
163.955,- Kč včetně DPH, termín ukončení díla 31.3.2016
14/22 bere na vědomí provedení výběrového řízení na zakázku Zpracování PD k provedení stavby
a výběru zhotovitele stavby „Vodovodní řad pro dolní část obce Veřovice“ a zadání této
zakázky firmě AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044, za cenu
díla 397.662,- včetně DPH, termín dodání 28.2.2016
14/23 schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR Rozvoj venkova DT 4 Podpora obnovy
drobných sakrálních staveb na opravu pomníku obětem 1. světové války
14/24 schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR Rozvoj venkova DT 5 Podpora obnovy
místních komunikací na opravu parkoviště za hřbitovem, místní komunikace č. 6-1-2
14/25 schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2016,
program 133510, na akci „Přístavba, nadstavba a stavební úpravy šatních kabin sportovního
areálu Veřovice“
14/26 ukládá starostovi obce zajistit vypracování žádostí o dotace dle usnesení č.14/23, 14/24 a 14/25
a jejich včasné podání v termínech požadovaných vyhlašovateli
14/27 schvaluje Výzvu a zadání pro výběrové řízení na zpracování a podání žádosti o finanční
podporu na realizaci investiční akce „Kanalizace a ČOV obce Veřovice a Vodovodní
řad Veřovice, ucelená část A – Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ vypracovanou firmou
SONAP systém s.r.o. Olomouc
14/28 ukládá starostovi obce vyhlásit výběrové řízení na zpracování a podání žádosti o finanční
podporu na realizaci akce: „Výstavba kanalizace a ČOV obce Veřovice“ podle zadání
schváleného usnesením č. 14/26 v termínu do 31.1.2016
14/29 nepřijalo nabídky Regionální poradenské agentury Brno na zpracování žádostí o dotaci
na Výstavbu kanalizace a Výstavbu vodovodu v obci Veřovice
14/30 bere na vědomí informaci z jednání Valné hromady Mikroregionu Frenštátsko dne 15.12.2015
14/31 bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Frenštátsko na rok 2016
14/32 bere na vědomí rozpočtový výhled Mikroregionu Frenštátsko na léta 2017- 2018

14/33 bere na vědomí informaci z jednání Valné hromady DSO Sdružení povodí Sedlnice dne
21.12.2015
14/34 bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2016
14/35 bere na vědomí plán inventur a zápis z jednání revizní komise ze dne 21.12.2015 DSO Sdružení
povodí Sedlnice
14/36 schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-8016358, Veřovice,
p.č.1318/33 Bolomová, NNK mezi obcí Veřovice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
na základě plné moci firmou ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 09 559 na zřízení a vymezení věcného břemene- osobní služebnosti na pozemcích
parc.č. 2149/1 a parc.č. 2151 v k.ú. Veřovice ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s., dle čl.II
smlouvy za jednorázovou náhradu ve výši 4.000,- Kč
14/37 schvaluje prodej pozemků v k.ú. Veřovice v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků
po stavbě úpravy drobného vodního toku Jičínka, Lesům České republiky, s.p., Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451
- parcela č. 2165/14 – vodní plocha o výměře 110 m²
- parcela č. 2165/15 – vodní plocha o výměře 70 m²
- parcela č. 2165/16 – vodní plocha o výměře 25 m²
- parcela č. 21645/22 – vodní plocha o výměře 229 m²
- parcela č. 2165/23 – vodní plocha o výměře 153 m²
- parcela č. 2165/26 – vodní plocha o výměře 284 m²,
které vznikly oddělením z pozemku parcela č. 2101/1 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemků č. 2138-7/2015, vypracovaným Ing. Vladimírem Mitrengou, celková výměra 871 m²
za kupní cenu 13.065,- Kč
- parcela č. 2101/5 – vodní plocha o výměře 14 m² , která vznikla oddělením z pozemku parcela
č. 2101/1 GP pro rozdělení pozemku č. 2137-6/2015, vypracovaným Ing. Vladimírem
Mitrengou za kupní cenu 210,- Kč
Záměr prodeje byl schválen na 13. zasedání ZO Veřovice dne 24.11.2015 usnesením č. 13/16 a
byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 27.11.-16.12.2015
14/38 schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva obce Veřovice v roce 2016: 26.1., 23.2., 22.3., 19.4.,
17.5., 21.6., 23.8., 20.9., 25.10., 15.11., 13.12.2016

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce
Vyvěšeno : 24.12.2015
Sňato:
08.01.2016

Martin Fojtík
místostarosta obce

