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č. 12/2022  

                                 

USNESENÍ 

ze 43. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 22.2.2022 

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

 

 

43/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr Vybíral a Pavel Matúš 

 

43/2 

schvaluje upravený program 43. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

 

43/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Marek a Bc. Gabriela Lošáková, DiS. 

 

43/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

 

43/5 

schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 takto: 

Příjmy   41 420 800 Kč +  500 000 Kč = 41 920 800 Kč 

Výdaje   43 237 300 Kč + 1 151 000 Kč = 44 388 300 Kč 

Financování   1 816 500 Kč  +  651 000 Kč =  2 467 500 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 1/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 

43/6 

rozhodlo o udělení výjimky ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015 a 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo č. NAB-2022-000073 

mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Bonita Group Service s.r.o., 

Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ: 27738795. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž herních prvků 

pro dětské hřiště v lokalitě „Kolonie“ za cenu 520 999,38 Kč včetně DPH 

 

43/7 

schvaluje poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu obce Veřovice příspěvkové organizaci Základní 

škola a Mateřská škola Veřovice na nákup nového konvektomatu do školní jídelny ve výši 550.000 Kč. 

Příspěvek je účelově vázán a bude vyúčtován 

 

43/8 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Veřovice na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a 

Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve výši 6.000 Kč účelově 

určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 

realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg.č. 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 

 

43/9 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Veřovice na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a 

Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve výši 12.000 Kč účelově 

určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 

realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 



2 

 

43/10 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Veřovice v rámci realizace Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 projekt „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, 

IČ: 00298531 a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve výši 

3.000 Kč /dílčí projekt konečného uživatele, celkově však maximálně 60.000 Kč 

 

43/11 

bere na vědomí žádost pana M. N., 742 73 Veřovice ze dne 31.1.2022 o směnu pozemků parc.č. 1578/6 

ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 109 m² a parc. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 72 m² za obecní pozemek parc. č. 1527/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 222 m² a část 

obecního pozemku parc. č. 1594/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 130 m² všechny 

pozemky v k.ú. Veřovice 

 

43/12 

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

služebnosti č. IV-12-8018214/VB/2, Veřovice, p.č. 1710/6, 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 zastoupená ADEN s.r.o., Střelniční 214, 744 01 Frenštát pod 

Radhoštěm, IČ: 26821621 

  

43/13 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 2138/8 zahrada o výměře 34 m², který 

byl oddělen z pozemku parc.č. 2138/1 v k.ú. Veřovice dle geometrickém plánu č. 2534-7/2022, 

vyhotoveného M. V. a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 1.2.2022 

 

43/14 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 2138/9 zahrada o výměře 58 m², který 

byl oddělen z pozemku parc.č. 2138/1 v k.ú. Veřovice dle geometrického plánu č. 2534-7/2022, 

vyhotoveného M. V. a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 1.2.2022 

 

43/15 

bere na vědomí žádost pana P. M., 742 73 Veřovice ze dne 14.2.2022 o odprodej části obecního pozemku 

parc. č. 2153/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 70 m² v k.ú. Veřovice  

 

 

 

 

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

   Martin Fojtík                 František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 25.2.2022 

Sejmuto dne: dlouhodobě 


