ZÁPIS 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE – VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE
25. 5. 2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VE VELKÝCH TĚŠANECH
17.00 – 17.40 hod.
Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením § 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 osm, zastupitelstvo bylo shledáno usnášeníschopným.
Přítomni: Halamová, Haloda, Chrastina, Plevová, Šindler, Valach, Zápecová, Zbořilová
Omluven: Zavadilová
Hosté: M. Formánková, K. Strašáková, K. Zbořilová
Návrh programu:
1.
Schválení programu
2.
Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Připomínky k zápisu z minulého zasedání, plnění usnesení
4.
Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku MŠ za rok 2017
5.
GDPR – a) schválení smlouvy na výkon pověřence
b) projednání členství ve Sdružení místních samospráv
6.
Oprava plynové kotelny v MŠ - informace
7.
Šatny Bařice - a) schválení smlouvy o poskytnutí dotace
b) informace o zahájení prací
8.
Rozpočtové opatření č. 2/2018
9.
Jednání s TJ Velké Těšany ve věci pozemku p. č. 835/31 v k. ú. Velké Těšany
10.
Různé informace: a) k novému dotačnímu titulu Zlínského kraje
b) k vyhodnocení územního plánu
c) k přípravě nového strategického dokumentu obce
d) k uzavírce Sulimova
11.
Diskuze, závěr

Projednání k bodu 1:
Pozvánku na jednání zastupitelstva obdrželi členové zastupitelstva od starostky dne 18. 5. 2018, elektronické
podklady k jednání dne 18. 5. 2018 a 23. 5. 2018.
K předloženému návrhu programu nevznesl žádný člen zastupitelstva připomínku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: Pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Projednání k bodu 2:
Starostka navrhla na zapisovatele P. Zápecovou, za ověřovatele P. Chrastinu a J. Plevovou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem P. Zápecovou, ověřovateli zápisu P. Chrastinu a
J. Plevovou.
Hlasování: Pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání k bodu 3:
Ke znění zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 20. 4. 2018 nevznesl žádný člen zastupitelstva
připomínku.

Plnění usnesení:
–
cedule zákaz skládky – jsou objednané
–
zatrubnění potoka za sokolovnou – zatím nedošlo žádné vyjádření
–
byl uzavřen dodatek veřejnoprávní smlouvy s TJ Velké Těšany o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace
–
obecní auto – je v jednání 2 místné, 10 let staré, značky Berlingo

–

písmena na kříži na hřbitově ve Velkých Těšanech - jsou hotové, jen není zaplaceno, nebyla zatím
doručena faktura
–
vytyčení cesty u M. V. – proběhlo zaměření za účasti p. V., pí. H., p. Ž., starostky a p. H. Závěr
jednání je, že se po sklizni vytyčí cesta pro techniku a budou tam vysazeny stromy, aby se cesty neubíralo.

Projednání k bodu 4:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek MŠ Velké Těšany za
rok 2017 ve výši 1.232,48 Kč a schvaluje převod do rezervního fondu.
Hlasování: Pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Projednání k bodu 5:
a) Schválení smlouvy na výkon pověřence
Starostka navrhla na výkon pověřence uzavřít smlouvu s SMS – služby, s. r. o. Praha, měsíční platba za obec
Bařice – Velké Těšany je 600,- Kč bez DPH a za Mateřskou školku 900,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování služeb na výkon funkce pověřence pro
ochranu osobních údajů se SMS - služby, s. r. o. Praha
Hlasování: Pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 5 a) bylo schváleno.
b) Projednání členství v SMS – služby, s. r. o. Praha
Starostka navrhla přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR z důvodu uzavření smlouvy na
výkon pověřence. Každý rok bude hrazen členský příspěvek ve výši 2.000,- Kč + 2,- Kč za každého trvale
přihlášeného občana.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Bařice – Velké Těšany do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. E zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostce obce vyplnění
příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a
to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 5 b) bylo schváleno.

Projednání k bodu 6:
Oprava plynové kotelny v MŠ:
Před 2 týdny byla předána budova MŠ zhotovitelské firmě, ve čtvrtek tam započaly přípravné práce, aby po
uzavření MŠ se mohly práce rozjet a bylo dílo k 1. 9. 2018 předáno.

Projednání k bodu 7:
Šatny Bařice
a) schválení smlouvy o poskytnutí dotace
Obec získala investiční dotaci od Zlínského kraje na „Modernizaci šaten pro fotbalisty“, Bařice – Velké
Těšany, Bařice do výše 1 mil. Kč, současně však max. 31,63 % celkových způsobilých výdajů. Realizace
projektu musí být ukončena nejpozději k 30. 11. 2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. D/2539/2018/STR
na akci „Modernizace šaten pro fotbalisty, Bařice – Velké Těšany, Bařice“
Hlasování: Pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 7 a) bylo schváleno.
b) informace o zahájení prací
V pondělí bylo předáno staveniště, zatím byl odstraněn betonový sokl. V sobotu proběhne poslední zápas a
věci budou přeneseny k uskladnění do 1. patra budovy školy v Bařicích. Kontrolní dny budou bývat každý
sudý čtvrtek v 8 hodin, kdo ze zastupitelů má zájem, se může zúčastnit.

Projednání k bodu 8:
Starostka obce přednesla rozpočtové opatření č. 2/2018,
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.

Hlasování: Pro -8, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 8a bylo schváleno.

Projednání k bodu 9:
K tomuto bodu jednání byl starostkou pozván P. Ř., jelikož se dnes omluvil, že se nemůže zasedání zúčastnit
se tento bod jednání přesouvá na příští zasedání.

Projednání k bodu 10:
a) k novému dotačnímu titulu Zlínského kraje
Starostka informovala o nově vzniklém dotačním titulu, který posuzoval nejhorší kvalitu občanské
vybavenosti, nadprůměrný podíl nezaměstnaných obyvatel v porovnání s většinou ostatních obcí ve
Zlínském kraji, max. počtem obyvatel 500. Dotační titul poběží v roce 2019 – 2021 pouze pro 12 obcí.
Každá z vybraných obcí během 3 let obdrží částku 3.500.000,- Kč
V roce 2019 dostane naše obec 1,4 mil. Kč, v roce 2020 1.050.000,- Kč a v roce 2021 1.050.000,- Kč.
Starostka seznámila zastupitelstvo s prioritami, které uvedla na Zlínský kraj:
Priorita č. 1 – Komunikace od kapličky k točně – měla by se uskutečnit v roce 2019.
Priorita č. 2 – Revitalizace výletiště v Bařicích – výměna laviček, sociálního zařízení – měla by se uskutečnit
v roce 2020.
Priorita č. 3 – Výkup baráků a následná demolice ve dvoře ve Velkých Těšanech – měla by se uskutečnit v
roce 2021.
Od 18.1. do 18.2. 2019 se bude podávat první žádost.
b) k vyhodnocení územního plánu
Starostka informovala, že návrh zprávy o vyhodnocení územního plánu je vyvěšeno na úřední desce a
webových stránkách obce. Starostka zároveň vyzvala občany, aby podali podněty k projednání změny
územního plánu. Zastupitelstvo obce se domluvilo na pracovní poradě, která proběhne v Bařicích 4.6. 2018 v
17 hodin.
c ) k přípravě nového strategického dokumentu obce
Starostka dále informovala, že nám v roce 2018 končí vypracované dokumenty a vyzvala zastupitele k
prostudování strategických dokumentů na stránkách obce, aby se dokument mohl zaktualizovat.
d) k uzavírce Sulimova
Starostka informovala, že od 4. 7. 2018 do 31. 8. 2018 proběhne úplná uzavírka obce Sulimov a odkloněná
doprava bude přes obce Vrbka, Bařice a Kvasice.

Projednání k bodu 11:
O. Valach požádal starostku, zda by bylo možné zajistit 3 kůly k nově vysazené lípě.
Příští jednání zastupitelstva bude 22. 6. 2018.

Věra Halamová, starostka obce
Marek Haloda, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Pavel Chrastina

Jitka Plevová

Zapsala: Petra Zápecová dne 31. 5. 2018 ve Velkých Těšanech

