č. 35/2016

USNESENÍ ze 19. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 17.5.2016
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
19/1

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Iva Šumšalová a Tomáš Gold

19/2

schvaluje program 19. zasedání ZO dle návrhu předloženého starostou obce se změnou
– vypuštěním projednávání bodů č. 5 a 6 programu

19/3

volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Renata Štěpánová a František Černoch

19/4

bere na vědomí informaci o činnosti orgánů obce od 18. zasedání zastupitelstva obce
předloženou starostou a místostarostou obce

19/5

bere na vědomí informace o obecních stavbách předložené starostou a místostarostou
obce

19/6

ukládá místostarostovi obce svolat pracovní schůzku k projednání podkladů k řešení
havarijního stavu střechy v mateřské škole v termínu do 14.06.2016

19/7

bere na vědomí informaci o sociálních záležitostech obce

19/8

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Přístavba, nástavba a stavební
úpravy šatních kabin sportovního areálu“

19/9

schvaluje financování pořízení nového dopravního hasičského vozidla s požárním
přívěsem pro hašení z vlastních zdrojů z rozpočtu obce Veřovice 2016 ve výši
950.000,00 Kč v souladu s programem Dotace pro jednotky SDH obcí

19/10 schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 takto:
příjmy:
beze změn
24.177.700,00 Kč
výdaje:
navýšení o 113.000,00 Kč na celkových
40.361.500,00 Kč
financování: navýšení o 113.000,00 Kč na celkových
16.183.800,00 Kč
Úplné znění rozpočtového opatření č.4/2016 je nedílnou součástí tohoto usnesení
19/11 určuje výběrovou komisi na akci „Nákup nového dopravního hasičského vozidla s
požárním přívěsem pro hašení“ ve složení:
Martin Fojtík, František Černoch, Petr Šťastný, Mgr. Renata Štěpánová,
Mgr. Richard Štěpán
náhradníci: Ing. Břetislav Piterák, Ing. Jindra Zábranský, Mgr. Zuzana Piteráková,
Jiří Zapletal, Ing. Iva Šumšalová
19/12 ukládá starostovi obce vybrat vhodnou firmu k provedení výběrového řízení
na akci „Nákup nového dopravního požárního vozidla s požárním přívěsem pro hašení“
v termínu do 31.05.2016
19/13 ruší usnesení ZO č.15/10 v celém rozsahu
19/14 schvaluje účetní závěrku obce Veřovice sestavenou k 31.12.2015
19/15 schvaluje závěrečný účet obce Veřovice za rok 2015 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Veřovice za rok 2015, a to bez výhrad
19/16 schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Veřovice za rok 2015

19/17 schvaluje rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Veřovice za rok 2015 ve výši 54.838,10 Kč takto:
fond odměn 10.000,00 Kč, rezervní fond 44.838,10 Kč
19/18 schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní
zařízení Veřovice za rok 2015
19/19 schvaluje pokrytí záporného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Kulturní
zařízení Veřovice za rok 2015 ve výši 39.924,83 Kč z rezervního fondu příspěvkové
organizace Kulturní zařízení
19/20 bere na vědomí návrh řešení majetkové směny pozemků a stavby příjezdové
komunikace s mostem mezi obcí Veřovice, pozemky parc.č. 1181/43, 1172/12,
1172/14 a 1172/17 v k.ú.Veřovice o celkové výměře 3289 m² a manželi Z.Š.
a H.Š. …………………….
712 00 Ostrava Muglinov, pozemky
parc.č. 621/3, 621/4 v k.ú Mořkov o celkové výměře 3436 m²
19/21 ukládá starostovi obce připravit celkové geometrické zaměření celého prostoru kolem
stavby komunikace č.1 pasportu místních komunikací včetně mostu s návrhem
majetkoprávního vyrovnání se všemi vlastníky dotčených pozemků v termínu do
31.7.2016
19/22 bere na vědomí návrh předání daru obci, pozemku parc.č. 112 v k.ú. Veřovice o výměře
90 m² od Římskokatolické farnosti Veřovice za účelem restaurace pomníku obětem
1. světové války na dotčeném pozemku
19/23 bere na vědomí záměr prodeje části pozemku parc.č. 470/102 o výměře 1587 m² a část
pozemku parc.č. 470/104 o výměře cca 2300 m² v k.ú. Veřovice
19/24 ukládá starostovi obce svolat pracovní schůzku k projednání podnikatelského záměru
firmy ALVE spol. s r.o. Veřovice č. pop. 80 v termínu do 14.06.2016
19/25 schvaluje prodej pozemku parc.č.1138/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 292 m²
v k.ú. Veřovice P. L. bytem ……………………………..., 700 30 Ostrava – Bělský
Les za cenu 50 Kč/m². Náklady na geometrický plán, kupní smlouvu a zápis do
katastru nemovitostí uhradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce
Veřovice ve dnech 26.04.2016 – 12.05.2016
19/26 projednalo situaci ohledně nepovolené stavby P.G. na pozemku parc.č. 1131/3
v ochranném pásmu obecního lesa pozemek parc.č. 1139/2 v k.ú. Veřovice
19/27 projednalo a schválilo žádost o úplatný převod pozemku parc.č. 1371 v k.ú. Veřovice
o výměře 3345 m² z majetku PF ČR do vlastnictví obce Veřovice
19/28 bere na vědomí žádost Ing. E.O. o odkoupení části obecního pozemku parc.č.
1138/1 v k.ú. Veřovice

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce
Vyvěšeno: 23.05.2016
Sňato:
05.06.2016

Martin Fojtík
místostarosta obce

