ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY, KONANÉHO DNE 18.5.2020
V BAŘICÍCH
18:00 – 20:00 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 členů, zastupitelstvo bylo shledáno usnášeníschopným.
Přítomni: Halamová, Haloda, Kolouchová, Běhalová, Kadlčík, Zápecová, Vaško, Valach
Omluven: Zapletal – z pracovních důvodů
Hosté: dle prezenční listiny
Návrh programu:
1) Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Připomínky k zápisu z minulého zasedání, plnění usnesení
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2019
5) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku mateřské školy za rok 2019
6) Schválení dodavatele na úpravu zahrady MŠ, schválení smlouvy o dílo
7) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z POV Zlínského kraje-výletiště Bařice
8) Žádost p. Tůmy o odkup pozemku pod Becherbarem
9) Schválení prodeje části pozemku p.č. 1877/1 v k.ú. Velké Těšany
10) Informace k novým webovým stránkám obce
11) Rozpočtové opatření č.2/2020
12) Informace k aktuálním projektům
13) Příprava na POV Zlínského kraje 2021
14) Žádosti :a) Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice
b) Žádost o podporu Linky bezpečí
15) Různé, diskuze, závěr
Projednání k bodu 1:
Návrh usnesení: ZO schvaluje na místo zapisovatele:
a za ověřovatele zápisu: Kolouchová, Zápecová
Hlasování Halamová Haloda Běhalová Kadlčík
pro
x
x
x
x
proti
zdržel se
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Kolouchová Valach Vaško Zápecová Zapletal
x
x
x
x
-

Projednání k bodu 2: Schválení programu
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program jednání.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Hlasování Halamová Haloda Běhalová Kadlčík
pro
x
x
x
x
proti
zdržel se

Kolouchová Valach Vaško Zápecová Zapletal
x
x
x
x
-

Projednání k bodu 3: Připomínky k zápisu z minulého zasedání, plnění usnesení
Starostka informovala o komunikaci ohledně převodu pozemku Sokola (přístupová cesta k hřišti ve VT).
Byl zaslán dopis p. XXXX a p. XXXX, který byl bez odezvy. Komentář ze strany p. Kolouchové – pokud
spolek dostane doporučený dopis z obce, měl by výbor komunikovat.

Projednání k bodu 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka a závěrečný účet obce
za rok 2019.
Návrh usnesení : ZO schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření obce, účetní závěrku a závěrečný účet
obce za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování Halamová Haloda Běhalová Kadlčík
pro
x
x
x
x
proti
zdržel se
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Diskuse:
Kolouchová – nebyl dodán doklad za Pivkop.

Kolouchová Valach Vaško Zápecová Zapletal
x
x
x
x
-

Projednání k bodu 5: Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku mateřské školy za rok 2019
Návrh usnesení : ZO schvaluje účetní závěrku mateřské školy a hospodářský výsledek za rok 2019 – ve výši
213, 08 Kč a jeho převod do rezervního fondu.
Hlasování Halamová Haloda Běhalová Kadlčík
Pro
x
x
x
x
Proti
zdržel se
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Kolouchová Valach Vaško Zápecová Zapletal
x
x
x
x
-

Projednání k bodu 6: Schválení dodavatele na úpravu zahrady MŠ, schválení smlouvy o dílo
Předložené nabídky
- MIRIBEN Martinice s nabídkovou cenou 542.959 Kč
- Martin Bielik, Uherské Hradiště
549.834 Kč
- Na Mlatevni, Uherské Hradiště
550.406 Kč
Návrh usnesení : ZO schvaluje jako dodavatele akce „Zahrada pro sluníčko, Přírodní zahrada u MŠ BařiceVelké Těšany“ firmu MIRIBEN Martinice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.
Současně pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování Halamová Haloda Běhalová Kadlčík
Pro
x
x
x
x
Proti
zdržel se

Kolouchová Valach Vaško Zápecová Zapletal
x
x
x
x
-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Projednání k bodu 7: Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z POV Zlínského kraje-výletiště Bařice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu u poskytnutí dotace z Programu na podporu obnovy venkova
Zlínského kraje na akci rekonstrukce výletiště v Bařicích a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování Halamová Haloda Běhalová Kadlčík
Pro
x
x
x
x
Proti
zdržel se
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Kolouchová Valach Vaško Zápecová Zapletal
x
x
x
x
-

Projednání k bodu 8: Žádost p. Tůmy o odkup pozemku pod Becherbarem
Hlasování Halamová Haloda Běhalová Kadlčík
Pro
Proti
zdržel se

Kolouchová Valach Vaško Zápecová Zapletal

Hlasování neproběhlo
Starostka vysvětlila okolnosti odkupu. Začátkem 90. let byl pozemek převeden do vlastnictví od státu,
nemovitost odkoupil p.Tůma. Doposud bylo podáno několik žádostí o odkup pozemků, všechny byly
zamítnuty. Ze strany p. Tůmy byla přednesena žádost o dořešení celé situace, a to buď odprodejem
pozemku nebo nabídl obci odprodej nemovitosti za stejnou cenu za jakou ji koupil.
Byla dohodnuta prohlídka nemovitosti na 26.5.2020 v 18,30.

Projednání k bodu 9: Schválení prodeje části pozemku p.č. 1877/1 v k.ú. Velké Těšany
Návrh usnesení : ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1877/1 v k.ú. Velké Těšany (dle GP č. 25522/2020) panu XXXX z XXXX za cenu 90Kč za m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy s tím, že veškeré
náklady ponese kupující.
Hlasování Halamová Haloda Běhalová Kadlčík
pro
x
x
x
x
proti
zdržel se
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Kolouchová Valach Vaško Zápecová Zapletal
x
x
x
x
-

Projednání k bodu 10: Informace k novým webovým stránkám obce
Základní cena 22 000,- Kč
Doplňková sekce pro zastupitele 7 500,- Kč
Vícepráce (přetažení dat - úřední deska, fotografie) 2 500,- Kč
Roční poplatek do 6 900,- Kč
Ceny jsou bez DPH
Projednání k bodu 11: Rozpočtové opatření č. 2/2020
Starostka informovala o špatném stavu křovinořezu. Zastupitelé se shodli na uvolnění částky do
30.000, - Kč na nákup nového a zakomponování této částky do návrhu rozpočtového opatření.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020
Hlasování Halamová Haloda Běhalová Kadlčík
pro
x
x
x
x
proti
zdržel se
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Kolouchová Valach Vaško Zápecová Zapletal
x
x
x
x
-

Projednání k bodu 12: Informace k aktuálním projektům
Výběrové řízení bylo na dodavatele přestavby bařické školy bylo vyhlášeno, probíhá elektronicky. Jedná se
o nadlimitní zakázku. V této souvislosti starostka oslovila 5 firem napřímo. Termín dokončení prací 12
měsíců od zadání. Je nutná reference min 4 dokončených akcí. Vítězná firma skládá bankovní záruku ve
výši 5%. Pokud bude vybrán dodavatel, práce by mohly začít na podzim.
Proběhne výsadba polních cest cca 30 ks ovocných dřevin, 102 keřů. Náklad 161 407,- Kč, vše z dotace.
Hřbitov ve VT – část prací hotova, do podzimu bude navezena hlína + zatravněn terén. Výsadba cibulovin
proběhne na podzim.
Proběhne rekonstrukce zahrady školky v termínu do 30.9.2020. Oprava dvora školky do 30.6.2020.
Natírají se herní prvky.
Chystá se předláždění některých částí chodníků.

Posílení vodovodní sítě v Bařicích – zatím probíhá řízení na stavebním úřadu. Bude podána žádost o
dotaci, až 60%.
Projekt ČOV – starostka navrhla upuštění od kořenové čistírny a navrhuje návrat k původnímu
projektu přečerpávačky s úpravou tras s cílem vyhnout se věcným břemenům.

Projednání k bodu 13: Příprava na POV (program obnovy venkova) Zlínského kraje 2021
Členové zastupitelstva byli vyzváni k předložení návrhů na projekty. Musí to byt projekty, které není
možné čerpat z jiných dotačních programů.

Projednání k bodu 14:
Žádosti: a) Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice
b) Žádost o podporu Linky bezpečí
Návrh usnesení: Starostka vyzve uvedené neziskové organizace ať se ozvou příští rok. Případná podpora
bude přidána do rozpočtu.
Hlasování Halamová Haloda Běhalová Kadlčík
pro
x
x
x
x
proti
zdržel se

Kolouchová Valach Vaško Zápecová Zapletal
x
x
x
x
-

Usnesení č. 14 bylo schváleno
Projednání k bodu 15 : Různé, diskuze, závěr
Pan XXXX se svou ženou přednesli stížnost na nevhodné chování spoluobčana XXXX – hluk, sprosté
nadávky atd. V minulosti již zasílali stížnosti na kraj a na PČR. Starostka v této věci přislíbila zaslání dopisu
a pozvání dotyčného na obecní úřad k projednání celé záležitosti.
R. Valach – dotaz na využití financí zaslaných spolkům a konání oslav, které nebyly realizovány. Pan
Šindler navrhl peníze ponechat a příští rok ponížit. Starostka zjistí, jak je to možné provést účetně.
P. Zapecová – požádala o zakoupení věšáku do márnice v Bařicích.
Podnět na pročištění kanálů ve Velkých Těšanech - obecní pracovníci pročistí kanálové vpustě, starostka
projedná případné pročištění kanálů s VaK.
L. Kadlčík – požadavek na pročištění zanešené příkopy v Bařicích pod Chaloupčím
L. Kolouchová – dotaz, zda budou letos udělané schody na hřbitov v Bařicích
Zapsal: Miroslav Vaško, 28.5.2020

