Obec Vrchoslavice
Vrchoslavice 100
798 27 Vrchoslavice
Česká republika

Telefon: 582 386 081
Fax: 582 386 836
E-mail: obec@vrchoslavice.cz
Číslo účtu: 3020701/0100

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRCHOSLAVICE
Č. 6
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)
konaného dne 18. 12. 2019 v 18:30 hod. na obecním úřadu

Schválení programu:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru
4. Obecně závazné vyhlášky
5. Nákup nemovitosti
6. Rozpočet školy + rozpočtový výhled
7. Rozpočet obce a rozpočty fondů na rok 2020
8. Kanalizace
9. Rozpočtová opatření
10. Schválení oprávnění starosty žádat o dotace
11. Dodatek č. 8 ke smlouvě č.612 se Zemědělským obchodním družstvem AGRISPOL
12. Žádost AGRISPOLU o údržbu hlavního odvodňovacího zařízení v lokalitě Dlátko
13. Různé
a.) Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace
b.) Projednání výše spoluúčasti při opravě vjezdů
c.) Odměňování neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2020
d.) Informace o změně ceny vody převzaté na ČOV
e.) Žádost ZŠ a MŠ Vrchoslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace Vrchoslavice 1, o
navýšení finanční částky na běžné nákupy
14. Diskuse
15. Závěr
Usnesení ZO01/06/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO č. 06/2019.
Usnesení ZO 02/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Vrchoslavice.
Starosta dal hlasovat kdo je pro schválit OZV Obce Vrchoslavice č. 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů?
Pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení ZO 03/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo OZV č č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení ZO 04/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo koupit objekt č.p. 89 a následně vyvěsit záměr k pronájmu.
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Usnesení ZO 05/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet školy a rozpočtový výhled školy.
Usnesení ZO 06/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce pro rok 2020 v celkové výši: příjmy 10.337.055 výdaje
12.137.055, financování 1.800.000 Kč a rozpočty fondů.
Usnesení ZO 07/06/2019
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu k zahájení výběru provozovatele kanaůizace, k zajištění
návrhu koncesní smlouvy, k odeslání návrhu smlouvy na ministerstvo financí.
Usnesení ZO 08/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo výši stočného na první polovinu roku 2020 ve výši 450Kč/občan/šest
měsíců.
Usnesení ZO 09/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 15.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 14.
Usnesení ZO 10/06/2019
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu žádat za obec Vrchoslavice o dotace z Olomouckého kraje,
včetně dotací POV, o dotace z MMR, MŠMT, MAS, z jednotlivých státních fondů, ministerstev či
jednotlivých dotací z Evropské unie.
Z MMR se bude jednat o žádost v DT 117d8210D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku –
Dětské hřiště v MŠ.
Seznam možných žádostí, kde může starosta v případě potřeby a vhodnosti žádat:
Olomoucký kraj, Program obnovy venkova Olomouckého kraje, Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce
Olomoucký kraj, Program obnovy venkova Olomouckého kraje, Podpora přípravy
projektové dokumentace
Olomoucký kraj, Program obnovy venkova Olomouckého kraje, Rekonstrukce a oprava
kulturních domů
Olomoucký kraj, Vodohospodářská infrastruktura, Obnova environmentálních funkcí území
Olomoucký kraj, Podpora kultury, Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce
2020
Olomoucký kraj, Podpora kultury, Program na podporu pořízení drobného majetku v
oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020
Olomoucký kraj, Podpora kultury, Program na podporu investičních projektů v oblasti
kultury v Olomouckém kraji v roce 2020, Podpora výstavby a rekonstrukcí
Olomoucký kraj, Podpora kultury, Program na podporu investičních projektů v oblasti
kultury v Olomouckém kraji v roce 2020, Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti
Olomoucký kraj, Sport a volný čas, Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce
2020, Podpora sportovních akcí
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Olomoucký kraj, Sport a volný čas, Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2020
Olomoucký kraj, Sport a volný čas, Program na podporu výstavby a rekonstrukcí
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, Projekty na výstavbu a rekonstrukci
sportovních zařízení
Olomoucký kraj, Podpora krizového řízení, Dotace na činnost a akce spolků hasičů a
pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2020, Dotace na akce spolků hasičů a pobočných
spolků hasičů Olomouckého kraje 2020
Olomoucký kraj, Podpora krizového řízení, Program na podporu JSDH 2020, Dotace na
pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje 2020
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní dotace, Podpora a rozvoj regionů, Podpora
rozvoje regionů 2020, Podpora obnovy a rozvoje venkova - DT 117d8210B -Podpora obnovy
sportovní infrastruktury, DT 117d8210C - Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní
infrastruktury, DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku,
DT 117d8210K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní dotace, Podpora a rozvoj regionů, Podpora
revitalizace území 2020, Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
Operační program Životní prostředí 2014-2020, „Doplnění systému pro separaci KO DSO
Hanácký venkov II“
Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020, prioritní osa – 1 zlepšování
kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová
opatření
Operačního programu Životní prostředí na rok 2020 - 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny,
1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
Národní program životního prostředí, Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů
Nadace ČEZ - Oranžové stromy, Oranžové hřiště, Podpora regionů
Ministerstvo zemědělství - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
– oprava kříže na polovicích
Oprava sochy sv. Floriána
V případě, že dojde k nastavení podmínek tak, že pro obec Vrchoslavice nebudou výhodné, nemusí
starosta obce podání žádosti o dotaci uskutečnit.
Usnesení ZO 11/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.8 ke smlouvě č. 612 se Zemědělským obchodním družstvem
AGRISPOL.

1.

Žádost AGRISPOLU o údržbu hlavního odvodňovacího zařízení v lokalitě Dlátko

Starosta informoval o tom, že obec jako vlastník parcely č. 3225 v lokalitě Dlátko byla požádána
zástupcem ZOD Agrispol o údržbu vodní strouhy. Po zjištění na Povodí Moravy je správcem Hlavního
odvodňovacího zařízení Státní pozemkový fond ČR. Na fond byla za obec podána žádost na údržbu HOZ.
Po následné telefonické konzultaci je domluvené, že na začátku příštího roku přijede zástupce SPFČR a
následně bude čištění lokality zahrnuto do plánu údržeb. Starosta zahájil diskuzi, do které nikdo
nepřihlásil. Jedná se o informativní bod, bez usnesení.
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Usnesení ZO 12/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi obcí Vrchoslavice, IČ
00288942, se sídlem Vrchoslavice 100, 798 27 Němčice nad Hanou a městem Němčice nad Hanou IČ
00288497, se sídlem Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou.
Usnesení ZO 13/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo spoluúčast majitelů přilehlých objektů při opravách vjezdů na
800 Kč/m2.
Usnesení ZO 14/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo odměnu pro neuvolněnou místostarostku ve výši 60% z maximálně
možné částky, což je od 1. 1. 2020, po zaokrouhlení 17 524,- Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí změnu ceny vody převzaté pro rok 2020.
Usnesení ZO 15/06/2019
Zastupitelstvo obce schválilo, aby veškeré nákupy Základní a mateřské školy Vrchoslavice nad
10.000 Kč až do 40.000Kč, schvaloval starosta a nad 40.000 Kč zastupitelstvo.
Ve Vrchoslavicích dne 18. 12. 2019

starosta obce

místostarosta obce

