13. zasedání zastupitelstva obce 16. 12.2019 v Bařicích
18.00 - 19.42 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 7 členů, zastupitelstvo bylo shledáno
usnášeníschopným.
Přítomni : Haloda, Halamová, Kadlčík, Kolouchová, Běhalová, Zápecová, Zapletal
Omluveni : Valach, Vaško
Hosté : M. Běhal, L. Běhal, J. Dvořák
Návrh programu :

1)

Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2)

Schválení programu

3)

Projednání zápisu z minulého zasedání a plnění usnesení

4)

Navýšení platů zastupitelů od r. 2020

5)

Schválení rozpočtu mateřské školy na rok 2020

6)

Schválení rozpočtu obce na rok 2020

7)
Schválení Opatření obecné povahy č. 1/2019 - Změna č. 1 územního plánu
obce Bařice-Velké Těšany
8)

Smlouvy : a) Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě na obecní byt
b) Souhlas se zpevněním cesty – k pozemku p.č. 3/2 Velké Těšany
c) Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu-posílení
tlaku na vodovodní síti
d) Návrh smlouvy na připojení elektřiny-tlaková stanice na
pozemku p.č. 421 v k.ú. Bařice

9)

Schválení obecně závazných vyhlášek č. 2/2019 a 3/2019

10)

Rozpočtové opatření č. 6/2019

11)

Schválení směny pozemků 1865/5 a 33/2 v k.ú. Velké Těšany

12)

Kořenová čistírna-informace o obhlídce lokality, nabídka studie

13)

Sazebník úhrad za poskytování informací pro r. 2020

14)

Žádosti spolků

15)

Nabídka na vysoušení zdiva

16)

Různé informace

17)

Diskuze, závěr

Projednání k bodu 1:
Návrh usnesení : Starostka navrhla na místo zapisovatele: Petru Zápecovou
za ověřovatele zápisu: Ladislavu Kolouchovou a Jana Zapletala
Hlasování :

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 1 bylo schváleno
Projednání k bodu 2: Schválení programu
Návrh usnesení : ZO schvaluje navržený program jednání.
Hlasování :
pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 2 bylo schváleno
Projednání č. 3 :Schválení zápisu z minulého zasedání, plnění usnesení
M. Haloda upozornil na nesprávně uvedené jeho hlasování v bodě č. 4 – hned po skončení
zastupitelstva se provede oprava.
Starostka seznámila ZO s akcemi, které právě probíhají:
Posílení vodovodní sítě – běží vyjadřovačky
Smlouva na výletiště v Bařicích – je podepsána a visí na stránkách obce
Příkazní smlouva na odchyt psů- pí místostarostka Kroměříže Hebnarová doporučuje
podepsat smlouvu se soukromou osobou, nespoléhat na městskou policii dle sdělení
starostky.
Cesta kaplička – točna bude do konce roku uhrazena.
Lípa u poldru - bylo provedeno zaměstnanci obce obalení lípy u poldru.
Oprava vývěsek – musí se nechat udělat cenové nabídky.
Projednání bodu č. 4: Navýšení platů zastupitelů od r. 2020 – podle novely nařízení vlády
318/2017 Sb.
Starostka informovala ZO, že o jejím platu uvolněné starostky se nehlasuje, že ji jde navýšení
automaticky ze zákona. Ostatní zastupitelé si mohou schválit navýšení dle tabulek. ZO se
shodlo, že navyšování nežádá a ponechá si odměny v dosavadní výši.
Hlasování : ZO schvaluje ponechání odměn neuvolněných zastupitelů v dosavadní výši.

pro
proti

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

zdržel se

Usnesení č. 4 bylo schváleno
Projednání č. 5 :Schválení rozpočtu MŠ na r. 2020
Rozpočet MŠ na rok 2020 se schvaluje celkem ve výši 1.667.417,- Kč. Úplata za vzdělání je
35.000,- Kč, dotace od obce 135.000,- Kč a dalších 25.000,- Kč bude rezervováno v rozpočtu
obce na úhradu vybavení, které bude potřeba zakoupit v průběhu roku (počítač, vysavač). Ze
státního rozpočtu je 1.472.417,- Kč na platy zaměstnanců a zdravotní a sociální odvody.
Hlasování : ZO schvaluje rozpočet mateřské školy na rok 2020.

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 5 bylo schváleno
Projednání č. 6 : Schválení rozpočtu obce na r. 2020
Rozpočet obce na rok 2020 je navržen jako vyrovnaný, ve výši 7.802.100,- Kč.
Návrh usnesení : ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2020 jako vyrovnaný, ve výši 7.802.100,- Kč
na straně příjmů i výdajů. Závazným ukazatelem je paragraf a položka.
Hlasování :

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 6 bylo schváleno
Projednání k bodu 7: Schválení Opatření obecné povahy č. 1/2019 - Změna č. 1 územního
plánu obce Bařice-Velké Těšany
Starostka informovala ZO, že územní plán je vyhodnocen a je v souladu se zásadami Rozvoje
Zlínského kraje.
Návrh usnesení :
ZO obce Bařice-Velké Těšany
konstatuje po ověření : ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, že Změna č. 1 Územního plánu Bařice-Velké Těšany není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se
stanovisky dotčených orgánů a stanovisek kraje
bere na vědomí vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách
uplatněných ke Změně č. 1 Územního plánu Bařice-Velké Těšany
vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy –
Změna č. 1 Územního plánu Bařice-Velké Těšany, dle přílohy.
Hlasování :

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 7 bylo schváleno
Projednání k bodu 8: Smlouvy :
a)
Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě na obecní byt
Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě na obecní byt bude schválen bez jakékoli změny podmínek.
Návrh usnesení :ZO schvaluje dodatek smlouvy č. 16 na pronájem obecního bytu pro XXXX
s platností do 31.3.2020.
Hlasování :

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 8 a) bylo schváleno
b)
Souhlas se zpevněním cesty – k pozemku p.č. 3/2 Velké Těšany. Žádost XXXX o
zpevnění cesty na vlastní náklady, cestu nechá k užívání veřejně. Souhlas se vydává
pro stavební úřad.
Starostka informuje, že XXXX provede zpevnění cesty na vlastní náklady a z vlastních panelů,
bude se jednat cca o 28 m a naváže na dosavadní zpevnění cesty, jím upravený úsek cesty
zůstane k užívání veřejně. ZO uděluje souhlas pro potřeby stavebního úřadu.
Návrh unesení : ZO souhlasí se záměrem vlastníka pozemku p.č. 3/2 v k.ú Velké Těšany,
zpevnění přístupové cesty k pozemku p.č. 3/2 v k.ú. Velké Těšany.
Hlasování :

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 8 b) bylo schváleno
Smlouva s ŘSZK o podmínkách a právu provést stavbu-Bařice-výstavba
vodovodu a posílení tlaku na vodovodní síti.
Starostka informovala o uzavření smlouvy s ŘSZK na výstavbu vodovodu a posílení tlaku na
vodovodní síti. Smlouva s ŘSZK musí být uzavřena před vydáním stavebního povolení.
Požádali jsme o snížení poplatků na 10 % z původní částky, která byla stanovena ve smlouvě.
c)

Návrh usnesení : ZO schvaluje Smlouvu s ŘSZK č. SML/0830/19 o podmínkách a právu provést
stavbu : Bařice-výstavba vodovodu a posílení tlakových poměrů za podmínek, upravených ve
sdělení o snížení finanční náhrady na 10% částky, stanovené ve smlouvě.

Hlasování :
pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 8 c) bylo schváleno
d) Návrh smlouvy na připojení elektřiny-tlaková stanice na pozemku p.č. 421 v k.ú. Bařice.
Starostka obeznámila ZO s návrhem smlouvy na připojení elektřiny-tlakové stanice u
Guricového v Bařicích, poplatek za zřízení nového odběrného místa bude 12.500,- Kč.
Návrh usnesení : ZO schvaluje návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.
90011648811
Hlasování :
pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 8 d) bylo schváleno

Projednání k bodu 9: Schválení obecně závazných vyhlášek podle nové legislativy.
Jedná se pouze o kosmetické úpravy, protože byla schválena nová legislativa – struktura
vyhlášky. Jedná se o obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 a č. 3/2019 týkající se poplatku za
psy a komunální odpad. Výše poplatků se nemění. Vyhlášky budou zveřejněny na úřední
desce na stránkách obce.
Návrh usnesení : ZO schvaluje –
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Hlasování :

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

proti
zdržel se

Usnesení č. 9 bylo schváleno
Projednání k bodu 10: Rozpočtové opatření č. 6/2019
Návrh usnesení : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019

/

Hlasování :

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 10 bylo schváleno
Projednání k bodu 11: Schválení směny pozemků 1865/5 a 33/2 v k.ú. Velké Těšany.
Záměr byl vyvěšen v souladu s § 39 odst. 1 zákona o obcích 27.11.
Návrh usnesení : ZO schvaluje směnu nově vzniklých pozemků p.č. 1865/5 a 33/2 mezi obcí
Bařice-Velké Těšany a XXXX s výší doplatku 90 Kč/m2.
Hlasování :

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 11 bylo schváleno

Projednání k bodu 12 :Kořenová čistírna, informace o prohlídce lokality, studie
Starostka informovala ZO o proběhlém jednání na obecním úřadě, kde si firma Kořenovky
vyžádala po ní informace, podle kterých navrhnou až 5 způsobů řešení v našich obou
místních částech. Společně se starostkou prošli obě místní části.
Prozatím se nebude zadávat studie na čištění odpadních vod firmě Kořenovky, ale zjištění si
dalších informací u projektanta p. Mlčocha.
Projednání k bodu 13 : Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2020
Návrh usnesení : ZO schvaluje sazebník úhrad pro poskytování informací dle zákona
106/1999 Sb., pro rok 2020
Hlasování :

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 13 bylo schváleno
Projednání k bodu 14 : Informace o žádostech spolků na r. 2020
a)
Žádost TJ Bivoj Bařice o finance na zálohu s termínem úhrady do 7.1.2020.
Návrh usnesení : ZO schvaluje zaslání částky 10.000 Kč pro úhradu záloh za elektřinu TJ Bivoj
Bařice.
Hlasování :

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

-

/

proti

/

zdržel se

Usnesení č. 13 a) bylo schváleno
b)
Žádost TJ Velké Těšany o přesun prostředků (sklep – nákup stolů)
Proběhla diskuze a nakonec se ZO shodlo na vrácení nevyčerpané částky na opravu sklepu.
Návrh usnesení : ZO ukládá starostce ať upozorní TJ Velké Těšany k předložení
vyúčtovaní do konce roku a v případě neproinvestovaných dotací z rozpočtu obce za
opravu sklepa o jejich zaslání zpět na účet obce do 31. 12. 2019.
Hlasování :

pro

Halamová Haloda Běhalová Kadlčík

Kolouchová

Valach Vaško

Zápecová Zapletal

/

/

-

/

/

/

/

-

/

proti
zdržel se

Usnesení č. 13 b) bylo schváleno
Finanční výbor se sejde 6. 1. 2020 v 16 hodin na obecním úřadě k vyhodnocení předložených
vyúčtování spolků.
Pracovní schůzka proběhne 13. 1. 2020 v 17 hodni na obecním úřadě k předloženým
žádostem spolků.
Zastupitelstvo obce 20. 1. 2020 v 18 hodin ve Velkých Těšanech.
M. Haloda vznesl dotaz na J. Zapletala kdo za SDH Velké Těšany vypracovává žádost a požádal
ho ať se příště uvádí jen to k čemu je tiskopis určen.

Projednání k bodu 15:Nabídka na vysoušení zdiva
Starostka předložila ZO k zamyšlení studii na vysoušení a trvalou izolaci stavby DryPol systém
do budovy MŠ Velké Těšany, kde se v letošním roce řešila vlhkost zdiva.
DryPol systém je počítačovým čipem řízené, bezdrátové zařízení, indukující jev aktivní
eletroosmózy. Přístroj svým účinkem nabíjí a polarizuje molekuly vody ve zdech obsažené, a
tím dosáhne zastavení kapilární vzlínavé vlhkosti ve stavebních materiálech a jejímu
zpětnému odvodu do podlaží stavby.
Instalace zařízení je zcela bez stavebních zásahů, a tedy bez jakéhokoliv omezení provozu v
MŠ.
Projednání k bodu 16 : Různé informace
Byla provedena výsadba stromků nad Úvozem.
Dnes byl roznos kalendářů na rok 2020 do schránek občanů, kdo z občanů má zájem, na
obecním úřadě jsou ještě nějaké k dispozici. V letošním roce proběhlo dofinancování obce
16,- Kč na jeden kalendář.
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 vyjde zpravodaj obce, příspěvky posílat starostce do středy do 12
hodin.

Starostka informuje, že na stránky obce na informační desku zveřejnila informace k přechodu
na nové televizní vysílání a tiskovou zprávu Zlínského kraje k aktuálnímu zabezpečení veřejné
dopravy.

Projednání k bodu 17: Diskuze, závěr
L. Běhal se připomněl, zda je možné provést ořez stromů před domem Ševčíkových v Bařicích.
M. Běhal se informoval jak pokročil jeho dotaz, který vznesl na ZO cca před rokem, na
výstavbu RD nad hřištěm v Bařicích.
P. Zápecová vznesla dotaz na starostku, zda má nějaké informace o zajíždění pojízdných
prodejen do Velkých Těšan.
J. Běhalová se informovala na zabezpečení MŠ ve Velkých Těšanech.

Zapsala Petra Zápecová dne 16. 12. 2019 v Bařicích.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ladislava Kolouchová

Ing. Jan Zapletal

Věra Halamová – starostka obce

Marek Haloda – místostarosta obce

