ZÁPIS Z 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY
ZE DNE 10.03.2017, KONANÉHO VE VELKÝCH TĚŠANECH
17:00 – 18:15 hod.
Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s § 103 odst. 5 zákona 128/2000 Sb. o obcích a
bylo oznámeno sedm dní předem způsobem v místě obvyklým. Členové zastupitelstva jsou přítomni
v počtu 7 a od 17:05 hod v počtu 8, zastupitelstvo bylo shledáno usnášeníschopným.
Přítomni: Věra Halamová, Marek Haloda, Jitka Plevová, Jaroslava Zbořilová, Pavel Chrastina, Lucie
Zavadilová, Vít Šindler, od 17:05 Ondřej Valach
Omluveni: Petra Zápecová
Hosté: M. Zapletalová, M.Baďurová, K. Strašáková, I.Valachová
Návrh programu:
1. Schválení programu
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení zápisu z minulého zasedání ze dne 13.01.2017, plnění usnesení
4. Projednání a schválení smluv:
a) Smlouvy s Povodím Moravy, s.p. na údržbu Bařického a Těšanského potoka
b) Smlouva o povolení sjezdu a uložení přípojek – p.č. 1927 ve Velkých Těšanech
c) Smlouva o povolení sjezdu ze zahrady domu č.p. 87 ve Velkých Těšanech
d) Dodatek pachtovní smlouvy se ZP Kvasicko, a.s.
5. Schválení směny pozemků a směnné smlouvy (prostranství po demolici č.p. 64 ve
Velkých Těšanech)
6. Rozpočtové opatření 1/2017
7. Schválení hospodářského výsledku mateřské školy za rok 2016
8. Informace o probíhajících projektech
9. Různé:
a) sdělení k výši poplatku za komunální odpad na letošní rok
b) žádost Sociálních služeb města Kroměříže
c) žádost Centra pro zdravotně postižené
d) zrušení Mikroregionu Chřiby
10. Diskuze, závěr
Projednání k bodu 1: Schválení programu
Pozvánku na jednání zastupitelstva obdrželi členové zastupitelstva od starostky dne
03.03.2017, elektronické podklady pro jednání obdrželi dne 03.03.2017, 08.03.2017 a
09.03.2017.
K předloženému návrhu programu nevznesl žádný člen zastupitelstva připomínku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu zasedání bez připomínek.
Hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se-0, Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Projednání k bodu 2: Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla na zapisovatele P. Chrastinu, za ověřovatele zápisu J. Plevovou a J.
Zbořilovou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem P. Chrastinu, ověřovatelem
zápisu J. Plevovou a J. Zbořilovou.
Hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se-0, Usnesení č. 2 bylo schváleno

Projednání k bodu 3:
K zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.01.2017 nevznesl žádný člen
zastupitelstva připomínku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze
dne 13.01.2017
Hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se-1, Usnesení č. 3 bylo schváleno
Zpráva o plnění usnesení:
a) Kaplička ve Velkých Těšanech – po posledním jednání se zhotoviteli prací p.
Urbánkem a p. Novákem, starostkou a p. Galatíkem a p. Strašákem, které
proběhla na místě samém, bylo navrženo provést pouze nátěr vchodových
dveří a opatření dveří ve spodní části krycím oplechováním. Původně
navrhovaná ochranná branka realizována prozatím nebude.
b) Kronika ve Velkých Těšanech, dosavadní kronikář pán Strašák končí s vedením
kroniky. Prozatím se nepodařilo najít náhradu.
c) Od posledního zasedání byla zakoupena radlice na sníh v ceně 9.000,- Kč a do
knihoven pořízeny počítače včetně programového vybavení a instalace v ceně
65.000,- Kč

Projednání k bodu 4: Projednání smluv
a) Smlouvy o spolupráci při provozování vodního díla s Povodí Moravy, s.p.
Předmětem smluv je spolupráce při provozování vodního díla - vtokových objektů v době
zvýšeného průtoku ve vodním toku Bařický potok a vodním toku Těšanský potok.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvy o spolupráci při provozování vodního díla
s Povodí Moravy, s.p.
Hlasování: Pro-8, proti-0, zdržel se-0, Usnesení č. 4 písm. a) bylo schváleno

b) Smlouva o povolení sjezdu a uložení přípojek – p.č. 1927 ve Velkých Těšanech
Předmětem smlouvy je povolení Ing. J. K. zbudování sjezdu od plánované novostavby
rodinného domu na pozemku p.č. 1927 v k.ú. Velké Těšany na místní komunikaci p.č.
1085, která je ve vlastnictví obce. Dále zřízení vodovodní a kanalizační přípojky a
přípojky NN ke stavbě tohoto rodinného domu a vstup stavebníka na pozemek p.č. 1085
ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o povolení sjezdu a uložení přípojek – p.č.
1927 ve Velkých Těšanech
Hlasování: Pro-8, proti-0, zdržel se-0, Usnesení č. 4 písm. b) bylo schváleno
c) Smlouva o povolení sjezdu ze zahrady domu č.p. 87 ve Velkých Těšanech
Předmětem smlouvy je povolení D. P. zbudování sjezdu ze zahrady parcela p.č. 835/34 v
k.ú. Velké Těšany na místní komunikaci p.č. 1820, která je ve vlastnictví obce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o povolení sjezdu ze zahrady domu č.p. 87
ve Velkých Těšanech
Hlasování: Pro-8, proti-0, zdržel se-0, Usnesení č. 4 písm. c) bylo schváleno
d) Dodatek pachtovní smlouvy se ZP Kvasicko
Předmětem smlouvy je přenechání části pozemku p.č. 1138/75 v k.ú. Bařice do pachtu
Zemědělskému podniku Kvasicko, a.s. Pachtovné je stanoveno ve výši 1.253,- Kč za rok.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pachtovní smlouvu se Zemědělským podnikem
Kvasicko, a.s. na pozemek p.č. 1138/75 v k.ú. Bařice
Hlasování: Pro-8, proti-0, zdržel se-0, Usnesení č. 4 písm. d) bylo schváleno
Projednání k bodu 5:
a) Schválení směny pozemků (vyvěšeného záměru) - prostranství po demolici č.p.
64 ve Velkých Těšanech
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemků, vše v k.ú. Velké Těšany, p.č.
1062/5 o výměře 13 m2 a pozemku p.č. 1925/2 o výměře 9 m2, ve vlastnictví Obce BařiceVelké Těšany, za pozemek p.č. 1926 o výměře 22 m2 ve vlastnictví M. G. a J. G., bytem Velké
Těšany.
Hlasování: Pro-8, proti-0, zdržel se-0, Usnesení č. 5 písm. a) bylo schváleno

b) Schválení směnné smlouvy (prostranství po demolici č.p. 64 ve Velkých
Těšanech)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu týkající se směny pozemků, vše
v k.ú. Velké Těšany, p.č. 1062/5 o výměře 13 m2 a pozemku p.č. 1925/2 o výměře 9 m2,
ve vlastnictví Obce Bařice- Velké Těšany, za pozemek p.č. 1926 o výměře 22 m2 ve vlastnictví
M. G. a J. G., oba bytem Velké Těšany.
Hlasování: Pro-8, proti-0, zdržel se-0, Usnesení č. 5 písm. b) bylo schváleno
Projednání k bodu 6: Rozpočtové opatření č. 1/2017
Rozpočtové opatření se týká:
a) Převodu prostředků mezi položkami – silnice na zakoupení radlice na sníh
v ceně 9.000,- Kč.
b) Převodu prostředků mezi položkami – chodníky na dohody na odhrnování
sněhu ve výši 7.000, Kč
c) Zvýšení výdajů na nákup a zapojení PC do knihoven ve výši 25.000,- Kč
d) Navýšení příspěvků pro tělovýchovné organizace ve výši 19.000,- Kč
e) Vyplacení náhrady v době nemoci ve výši 2.000,- Kč
Prostředky uvedené v písm. c) až e) ve výši 46.000,- Kč jsou převedeny z položky
komunální služby.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017
Hlasování: Pro-8, proti-0, zdržel se-0, Usnesení č. 6 bylo schváleno
Projednání k bodu 7: Schválení hospodářského výsledku mateřské školy za rok 2016
Hospodaření mateřské školy v roce 2016 skončilo podle roční uzávěrky ziskem ve výši
15.363,56,- Kč. Ředitelka mateřské školy navrhla obecnímu zastupitelstvu převod této částky
do rezervního fondu mateřské školy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek mateřské školy za rok 2016
ve výši 15.363,56 Kč a jeho převod do rezervního fondu.
Hlasování: Pro-8, proti-0, zdržel se-0, Usnesení č. 7 bylo schváleno
Projednání k bodu 8: Informace o probíhajících projektech
Stavební povolení na rekonstrukci budovy bývalé školy v Bařicích - na stavební úřad byly
doloženy požadované doklady do konce ledna, přesto je řízení na vydání stavebního povolení
opět přerušeno z důvodu dalších požadavků stavebního úřadu na doplnění podkladů. Je
nutné opravit projektovou dokumentaci, doložit další smlouvy s vlastníky, zajistit zpevnění

příjezdové komunikace do dvora. Komunikace bude zpevněna novou navážkou. Starostka
dále informovala, že prozatím není vypsán žádný vhodný dotační titul.
Výkup podílů na pozemku p.č. 1912 v k.ú. Velké Těšany: starostka oslovila vlastníky podílů na
tomto pozemku, kteří by měli zájem o odprodej obci. Oslovení vlastníci by svůj podíl obci
odprodali, někteří vlastníci zatím na výzvu nereagovali.
Rekonstrukce šaten v Bařicích: obnoveno jednání s projektantem Michalem Fiantou, který
předložil cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební
povolení ve výši 79.000,- Kč. Zastupitelstvo navrhlo, aby starostka oslavila další projektanty
s žádosti o předložení cenové nabídky za zpracování dokumentace.
Výměna kotlů v mateřské školce ve Velký Těšanech: na základě nevyhovujícího stavu komínu,
který vyžaduje nové vyvložkování, je navrhováno komplexní řešení včetně výměny plynových
kotlů. Instalace nových kondenzačních kotlů si bude vyžadovat stavební úpravy suterénu
budovy, a to z důvodu vlhkosti a prašnosti prostředí (nové rozvody, zajištění větrání). Dále se
uvažuje oddělit vytápění druhého patra od vytápění prostor mateřské školy. Byla zhotovena
předběžná cenová studie odhadující náklady na cca 500.000,- Kč. Podle předběžných
informací je možné žádat o poskytnutí dotace ve výši 40 %, bližší podmínky nejsou známé.
Projednání k bodu 9: Různé
a) Sdělení k výši poplatku za komunální odpad na letošní rok – náklady za komunální
odpad včetně platby za sběrný dvůr činily v roce 2016 na jednoho obyvatele 581,83,Kč. Výše poplatku 500,- Kč na obyvatele nebylo proto nutné pro letošní rok měnit.
b) Žádost Sociálních služeb města Kroměříže - o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši
8.250,- Kč. V současné době je v domovech pro seniory jeden občan z naší obce.
Zastupitelstvo dotaci v letošním roce neposkytne.
c) Žádost Centra pro zdravotně postižené - o poskytnutí dotace na provoz v roce 2017.
Zastupitelstvo dotaci v letošním roce neposkytne.
d) Schválení výmazu Mikroregionu Chřiby z rejstříku - jedná se o sdružení obcí založené
v roce 1998 z důvodu společného postupu při získávání dotací. Jelikož sdružení
v posledních letech nevykazuje žádnou činnost, navrhuje se jeho zrušení. Na dotaz M.
Halody starostka informovala, že se nejedná o sdružení provozující rozhlednu na Brdu,
které nese název Spolek pro podporu místních iniciativ Chřiby.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zrušení sdružení Mikroregion Chřiby
Hlasování: Pro-8, proti-0, zdržel se-0, Usnesení č. 9 písm. d) bylo schváleno

Projednání k bodu 10 - Diskuze :

a) Starostka informovala o provedeném pokácení dvou akátů na výletišti v Bařicích, a to
z důvodu špatného stavu stromů. Náklady na kácení stromů byly ve výši 7.200,- Kč.
Kmeny budou pořezány na fošny a uloženy na obci pro další využití. Větve byly
poštěpkovány a štěpka využita na veřejné prostranství.
b) Dále starostka informovala o žádosti společnosti Ecentre nabídnout domácnostem
možnost elektronických aukcí na poskytovatele energií. Zástupci firmy budou v obci
v průběhu měsíce dubna.
c) Přes katastr Velký Těšanech povede dne 15.04.2017 cyklistický závod – Chřibská 50.
Bližší informace budou zveřejněny na informační tabuli.
d) MAS Hříběcí hory vypsala dotační výzvu pro místní spolky. Starostka informaci
přeposlala všem místním spolkům. Podání žádosti je do 18.03.2017.
e) Starostka informovala o problému s příjezdovou cestou k vodojemu v Bařicích, která
údajně leží na pozemku pana S. z Bařic.
f) L. Zavadilová vznesla dotaz ohledně dříve navrhované výsadby stromů v rámci akce
Vítání občánků. Výběr vhodné lokality ve Velkých Těšanech zajišťuje místostarosta a
v Bařicích starostka. J. Zbořilová upozornila na nutnost stanovit termíny vítání
občánků maximálně čtyřikrát v roce, a to z důvodu časové náročnosti na zajištění
akce.
g) Starostka informovala o novém uspořádání internetových stránek obce, kdy
veřejnoprávní smlouvy byly přesunuty do záložky Aktuální úřední deska. Dále
vytvořena nová záložka pro zveřejňování rozpočtových opatření a dokumentů
mateřské školy, která musí být vyvěšena po celou dobu platnosti.

Věra Halamová, starostka obce
Marek Haloda, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Jitka Plevová
Jaroslava Zbořilová

Zapsal: Pavel Chrastina
dne: 10.03.2017

