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č. 19/2022 

                                 

USNESENÍ 

ze 44. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 22.3.2022 

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

 

44/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Mgr. Zuzana Piteráková 

 

44/2 

schvaluje program 44. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

 

44/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Martin Fojtík a Ing. Petr Šťastný 

 

44/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

 

44/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

 

44/6 

schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 takto: 

Příjmy  41 920 800 Kč +        23 000 Kč      =     41 943 800 Kč 

Výdaje  44 388 300 Kč +        79 000 Kč      =     44 467 300 Kč 

Financování  2 467 500 Kč +        56 000 Kč      =      2 523 500 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 2/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 

44/7 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 155.000 Kč spolku Amatérský fotbalový 

klub AFC Veřovice, z.s., IČ: 60336315, na dopravné a cestovné, sportovní vybavení, sportovní 

pomůcky, pronájmy (tělocvična, umělá tráva, hřiště) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace 

 

44/8 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 75.000 Kč spolku Lyžařský klub 

Veřovice, z.s., IČ: 14614570, na zařízení na úpravu sjezdovky za skútr, dětské hřiště a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

44/9 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 75.000 Kč spolku Orel jednota Veřovice, 

IČ: 65472233, na silniční běh Veřovská desítka (ceny pro závodníky a zabezpečení závodu), činnost 

organizace, tenisového oddílu, florbalových oddílů, sportovní dny, workshopy, kulturní akce, údržbu 

areálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

44/10 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 60.000 Kč spolku Český svaz včelařů, 

z.s., základní organizace Veřovice, IČ: 48430528, na vnitřní obložení obloukové místnosti, příjezdovou 

cestu v areálu střediska a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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44/11 

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), 

vystrojení vrtu a přívod vody do klubovny, dokončení terénních úprav včetně výsadby, vyřezání 

větracích otvorů a dveří do vodojemu, pořízení toalety, výrobu násypníku ovoce ke šroťáku, zakoupení 

wapky na čištění lisovacích plachet do moštárny a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace 

 

44/12 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 40.000 Kč spolku Myslivecký spolek 

Veřovice, IČ: 47658169, na myslivecká políčka (náklady na orbu, naftu, postřik, hnojivo), na 

myslivecká zařízení a chatu (obnovu a výměnu dřevěných konstrukcí, ochranné nátěry), osivo 

kulturních plodin, krmivo, ochranné prostředky dřevin a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace 

 

44/13 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 60.000Kč spolku Český kynologický 

svaz, ZKO Veřovice - 663, IČ: 70914648, na poháry a upomínkové předměty na závody, opravu 

překážek, přístřešek mezi klubovnou a pergolou, nátěrovou hmotu, vybavení kuchyně, výcvikové 

pomůcky a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

 

44/14 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 45.000 Kč spolku SH ČMS Sbor 

dobrovolných hasičů Veřovice, IČ: 65471881, na ruční vozík, sadu hadic, reprobednu pro ozvučení 

soutěží, vzduchovku pro mladé hasiče, vybavení kuchyně, výměnu oleje a údržbu PS 12, materiál na 

opravu stolů a laviček a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

44/15 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 18.000 Kč spolku Děti s úsměvem, z.s., 

IČ: 01284185, na organizaci letního tábora (ubytování, stravování, pojištění, pomůcky, sportovní 

vybavení) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

44/16 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 15.000 Kč spolku Junák – český skaut, 

oddíl Veřovice, IČ: 14614782, na celoroční činnost (sportovní vybavení, materiál pro tvoření, potřeby 

pro pobyt v přírodě, drobné vybavení do klubovny, tisk a svázání oddílových zpěvníků), letní tábor (2 ks 

kopulových stanů, zdravotnický materiál, upomínkové předměty) a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace  

 

44/17 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 12.000 Kč spolku Dechová hudba 

Galička, IČ: 03591441, na tiskárnu + toner, kancelářský papír, opravy nástrojů, 2 ks stojanů na baryton, 

5 ks stojanů na trumpetu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

 

44/18 

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

farnost Veřovice, IČ: 48430641, na zhotovení a instalaci píšťal do varhan a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

 

44/19 

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele pro dodávku a montáž na akci: „Parkovací systém 

pro obecní parkoviště“ 
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44/20 

určuje výběrovou komisi na výběr zhotovitele pro dodávku a montáž na akci: „Parkovací systém pro 

obecní parkoviště“ ve složení: Ing. Petr Šťastný, Martin Fojtík, Pavel Matúš 

náhradníci: František Černoch, Bc. Gabriela Lošáková, DiS., Mgr. Zuzana Piteráková 

 

44/21 

schvaluje koupi pozemku díl „a“ o výměře 15 m² oddělený z pozemku parc. č. 1119/2 v k.ú. Veřovice 

dle geometrického plánu č. 2534-7/2022, vyhotoveného M. V. a potvrzeného Katastrálním pracovištěm 

Nový Jičín dne 1.2.2022 od paní L. N., 742 73 Veřovice za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 750 Kč 

 

44/22 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2138/8 zahrada o výměře 34 m² v k.ú. Veřovice, dle geometrického 

plánu č. 2534-7/2022, vyhotoveného M. V. a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 

1.2.2022, paní L. N., 742 73 Veřovice, za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 1.700 Kč. Záměr prodeje 

byl schválen na 43. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 43/13 ze dne 22.2.2022 a byl 

vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 28.2.2022 do 16.3.2022   

 

44/23 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2138/9 zahrada o výměře 58 m² v k.ú. Veřovice, dle geometrického 

plánu č. 2534-7/2022, vyhotoveného M. V. a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 

1.2.2022, paní R. M., 742 73 Veřovice za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 2.900 Kč. Záměr prodeje 

byl schválen na 43. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice č. usnesení 43/14 ze dne 22.2.2022 a byl 

vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 28.2.2022 do 16.3.2022 

 

44/24 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

práva odpovídajícího věcnému břemeni a smlouvu o založení práva provést stavbu na části pozemku – 

Vodovodní a splašková přípojka na pozemku p.p.č. 1109/7 v k.ú. Veřovice mezi obcí Veřovice, Veřovice 

670, 742 73 Veřovice, IČ: 000298531 a paní S. S., 742 73 Veřovice  

 

44/25 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021646, zemní a nadzemní el. vedení NN, 

Veřovice, p.č. 1456/31, 6OM, 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 

 

44/26 

bere na vědomí informace podané panem J. S., 742 73 Veřovice o plánovaném projektu: „Padolí 

Veřovice“ 

 

44/27 

bere na vědomí žádost pana P. M., 742 73 Veřovice ze dne 3.3.2022 o opravu místní komunikace č. 3-3 

dle pasportu místních komunikací v obci Veřovice 

 

 

 

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

   Martin Fojtík                 František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 
 

 

 

Vyvěšeno dne: 23.3.2022 

Sejmuto dne: dlouhodobě  


