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č. 29/2021 

                                 

USNESENÍ 

z 32. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 16.3.2021 

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

 

32/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Zdeněk Bartoň 

 

32/2 

schvaluje program 32. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

 

32/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Pavel Matúš a František Černoch 

 

32/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

 

32/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

 

32/6 

bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce podané starostou obce Martinem Fojtíkem a 

místostarostou obce Františkem Černochem 

 

32/7 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 120.000 Kč spolku Amatérský fotbalový 

klub AFC Veřovice, z.s., IČ: 60336315, na dopravné a cestovné, platby rozhodčím na FAČR, sportovní 

vybavení (míče, sportovní nářadí, dresy, potisk dresů, brankové sítě, sportovní pomůcky, vybavení na 

tréninky a zápasy), pronájmy (tělocvična, hřiště v orlovně), zimní turnaje a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

32/8 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 70.000 Kč spolku Lyžařský klub 

Veřovice, z.s., IČ: 14614570, na výměnu stropu napadeného červotočem vč. osvětlení, výměnu podlahy 

a lina v kuchyni, opravu střechy nad verandou v budově lyžařské chaty, nákup elektrospotřebičů 

(myčka, varná deska, trouba), činnost spolku (nájem pozemku, revize vleku, vodné, energie, opravy) a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

32/9 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 95.000 Kč spolku Základní organizace 

Českého zahrádkářského svazu Veřovice, IČ: 70239070, na odborné akce pro členy (včetně dopravy), 

výstavu k 50. výročí založení spolku, přípojku vody (sad), rekultivaci pozemku včetně zatravnění a 

výsadby, vyřezání větracích otvorů a dveří do vodojemu, vylití podlah v budově v sadu a moštárně, 

opravu hydraulického válce lisu na ovoce v moštárně, výrobu násypníků ovoce pro šrotovací zařízení v 

moštárně a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

32/10 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 55.000 Kč spolku Český svaz včelařů, 

z.s., základní organizace Veřovice, IČ: 48430528, na rekonstrukci střechy nad společenskou místností 

(oblouk), izolaci základů jižní strany včelařského střediska, příjezdovou cestu v areálu střediska a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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32/11 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 70.000 Kč spolku Orel jednota Veřovice, 

IČ: 65472233, na silniční běh Veřovská desítka (ceny pro závodníky), činnost organizace – nákup 

sportovního materiálu, vybavení, nářadí, sportovní potřeby a stroje, startovné a cestovné, pronájem 

sportovních zařízení, tělocvičny, údržbu a úpravu orelského areálu, vybudování kanalizační přípojky a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

32/12 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 45.000 Kč spolku Myslivecký spolek 

Veřovice, IČ: 47658169, na myslivecká políčka (náklady na orbu, osiva, ochranné postřiky, nafta), 

výrobu mysliveckých zařízení, údržbu stávajících zařízení a chaty (řezivo, krytina, spojovací materiál), 

výsadbu kulturních dřevin pro zvýšení úživnosti honitby (jírovec maďal, jabloň, jeřáb ptačí), nákup 

krmiva pro zvěř (oves, kukuřice, pšenice), opravu podlahy a výměnu nášlapné vrstvy v myslivecké 

chatě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

32/13 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 55.000 Kč spolku Český kynologický 

svaz, ZKO Veřovice - 663, IČ: 70914648, na výměnu oken v klubovně, vybavení pro ozvučení 

(moderování sportovních akcí) opravu stolů a laviček a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace  

 

32/14 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 30.000 Kč spolku SH ČMS Sbor 

dobrovolných hasičů Veřovice, IČ: 65471881, na nákup materiálu (dlažba do altánu, terénní úpravy za 

hasičskou zbrojnicí), nákup stejnokrojů pro mladé hasiče, materiálu na stavbu dřevěné základny pro 

požární sport a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

32/15 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 10.000 Kč spolku Junák – český skaut, 

oddíl Veřovice, IČ: 14614782, na nákup pomůcek a materiálu pro celoroční činnost (sportovní vybavení, 

potřeby pro pobyt v přírodě, materiál pro tvoření, nákup knih a her, drobné vybavení do klubovny, 

podporu vzdělávání vedoucích), na náklady letního tábora (spotřební materiál, drobné nářadí, 

tábornické potřeby, vybavení kuchyně, účastnické poplatky vedoucím) a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

 

32/16 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 10.000 Kč spolku Dechová hudba 

Galička, IČ: 03591441, na nový notový materiál, složky, euro obaly, laminovačku, vázač k výrobě 

vlastních knížek do deště, kufr na noty a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

 

32/17 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 15.000 Kč spolku Děti s úsměvem, z.s., 

IČ: 01284185, na organizaci letního tábora (ubytování, doprava, pojištění, pomůcky, antigenní testy na 

COVID -19, respirátory, desinfekce) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

32/18 

ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru upravit Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce 

v termínu do 31.8.2021 

 

32/19 

navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně paní I. O., Veřovice a paní G. L., 

Veřovice, obě na funkční období 2022–2026 
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32/20 

bere na vědomí zápis č. 2/2020 a 3/2020 z jednání dozorčí rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Frenštátsko 

 

32/21 

bere na vědomí žádost společnosti QTK s.r.o., 742 73 Veřovice, podanou jednatelem firmy panem T. K. 

o odkoupení části obecního pozemku v podnikatelské zóně o výměře cca 4.000 m² v k.ú. Veřovice 

 

32/22 

bere na vědomí žádost pana R. Š., Bordovice, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, o odkoupení obecních 

pozemků v podnikatelské zóně o výměře cca 5.000 - 6.000 m² v k.ú. Veřovice  

 

32/23 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-8015739/004 na pozemku parc. č. 2116 pro parc. č. 580/6,7,9, NNV, NNk mezi 

obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035  

 

32/24 

bere na vědomí žádost pana P. N., 742 73 Veřovice o projednání výstavby „pumptrackové dráhy“ na 

pozemku obce Veřovice 

 

32/25 

bere na vědomí koncept o nakládání s odpady vypracovaný místostarostou obce Františkem Černochem 

na základě usnesení č. 25/20 ze dne 15.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

…...............................           …................................ 

   Martin Fojtík                 František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 18.3.2021 
Sejmuto dne: dlouhodobě     


