Obec Vělopolí
Zastupitelstvo obce

Zápis
z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vělopolí,
konaného dne 21. září 2020, od 17:00 hodin
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vělopolí (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00
hodin starostkou obce Latochovou Vladislavou (dále také jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vělopolí zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 9.9.2020 do 22.9.2020. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající zasedání dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu všech 5 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Jeden
člen ZO se omluvil.
1.1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla zvolit ověřovateli zápisu p. Cymorka R. a p. Grohmanna T.
a určuje zapisovatelkou sebe.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vělopolí schvaluje ověřovateli zápisu p. Cymorek R. a p. Grohmann T.
a určuje zapisovatelkou starostku obce.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, omluven l.
Usnesení č. 1.1. bylo schváleno.
1.2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dala
hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vělopolí schvaluje následující program veřejného zasedání:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. DČOV – dotace občanům
3. Nová zelená úsporám – žádost o dotaci
4. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v MSK
5. Zpráva o uplatňování ÚP Vělopolí
6. Různé
7. Usnesení, závěr
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, omluven 1.
Usnesení č. 1.2. bylo schváleno.

2. DČOV – dotace občanům
2.1. Obecní úřad Vělopolí přijal 2 žádosti o dotaci na DČOV, které byly realizovány žadateli
v roce 2020 a nebyly součástí projektu pro SFŽP. Náklady na DČOV přesáhly částku 50 000,Kč a na Magistrátu města Třince bylo v obou případech podáno Ohlášení dokončení stavby
v letošním roce. Součástí každého ohlášení je žádost o finanční dotaci a kopie faktury za
DČOV. Obec Vělopolí uzavře s každým žadatelem Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace a pověřuje k tomuto úkonu starostku obce. Žadatelé jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto
zápisu.
.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace na DČOV ve výši 50 000,- Kč
každému žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, omluven 1.
Usnesení č. 2.1. bylo schváleno.
2.2.Obecní úřad Vělopolí dále obdržel žádost s datem 3.7.2020 o poskytnutí dotace na
DČOV, která byla realizována v roce 2017. Dle Dotačního programu Obce Vělopolí
„Domovní ČOV“ ze dne 15.2.2016 žádost se podává po uvedení ČOV do provozu, nejpozději
však do 1 roku po vydání kolaudačního rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání
ČOV. Dnem 25.5.2020 s účinnosti dotačního programu „Domovní ČOV 2020“ se zrušuje a
v celém rozsahu nahrazuje Dotační program Obce Vělopolí „Domovní ČOV“, který byl
schválen usnesením Zastupitelstva obce Vělopolí č. XIII/3 ze dne 15.2.2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost ze dne 3.7.2020 o poskytnutí dotace na DČOV uvedenou
do provozu ke konci roku 2017, jelikož nebyla podána ve stanovené lhůtě a to do 1 roku od
kolaudace.
Hlasování: pro 4, proti 0, omluven 1.
Usnesení č. 2.2. bylo schváleno.
3. Nová zelená úsporám – žádosti o dotaci
Obci Vělopolí byly zaslány 3 žádosti o poskytnutí dotace na solární systémy pro rodinné
domy. MŽP Praha schválilo na realizaci tohoto záměrů finanční prostředky. Splnění
podmínek a rozhodnutí o přidělení dotace ze SFŽP je dostačující a slouží jako podklad pro
vyplácení dotace z prostředků obce Vělopolí. Zastupitelé posoudili předložené žádosti a
rozhodli o poskytnutí dotace pro každého žadatele uvedeného v příloze č. 3 v plné výši dle
dotačního programu obce Vělopolí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vělopolí schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu Obce
Vělopolí pod názvem Nová zelená úsporám ve výši 30 000,- Kč pro každého žadatele
uvedeného v příloze č. 3 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, omluven l.
Usnesení č. 3. bylo schváleno.

4. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v MSK
V rámci smlouvy uzavřené mezi obcí Vělopolí a MSK v souvislosti s realizací projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva jsme se zavázali podpořit výměnu
kotlů v rámci tohoto projektu občanům obce Vělopolí. Byla nám zaslána smlouva k podpisu.
Jedná se o částku 15 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové
dotace v MSK a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 4, proti 0, omluven 1.
Usnesení č. 4. bylo schváleno.
5. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vělopolí
Pořizovatelem a předkladatelem zprávy je Magistrát města Třince, odbor stavebního řádu a
územního plánování. Obsahem zprávy je vyhodnocení uplatňování ÚP, problémy k řešení
vyplývající z územně analytických podkladů, vyhodnocení potřeby nových zastavitelných
ploch, požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na
udržitelný rozvoj území, návrhy na aktualizaci a další. Závěrem zprávy je uvedení územně
plánovací dokumentace do souladu s Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje v rámci Změny č. 2 ÚP Vělopolí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Vělopolí (březen 2020).
Hlasování: pro 4, proti 0, omluven 1.
Usnesení č. 5. bylo schváleno.

6. Různé:
6.1. Žádost o položení asfaltového koberce a instalaci osvětlení na obecné komunikaci
Obecnímu úřadu Vělopolí byla zaslána výše uvedená žádost. Jedná se o místní komunikaci
p.č. 611/3. Z jednání zastupitelů vyplynulo, že cesta má nízkou obslužnost a stávající povrch
je vyhovující. Umístění solárního osvětlení nebylo schváleno s odůvodněním, že jsou jiné
místní komunikace více frekventované, kde bychom umístění osvětlení upřednostnili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o položení asfaltového koberce na místní komunikaci p.č.
611/3, k.ú. Vělopolí s odůvodněním, že stávající stav je vyhovující. Nebyla schválena
instalace 2 ks osvětlení, jelikož se jedná o málo frekventovanou část cesty a jsou jiné
neosvětlené úseky cest s vyšší prioritou.
Hlasování: pro 4, proti 0, omluven 1.
Usnesení č. 6.1. bylo schváleno.

6.2. Žádost o odstranění příkopových žlabů
Obecnímu úřadu Vělopolí byla zaslána žádost o odstranění žlabů, které byly položeny na
pozemku žadatele p.č. 333, k.ú., Vělopolí. Pisatel uvádí, že po jejich osazení se na pozemku
vytvořila mokřina, která tam nikdy nebyla. Šetřením v terénu bylo zjištěno, že žlaby byly
položeny podél místní komunikace p.č. 624/1 k odvedení vod také z pozemku p.č. 333 do
propustku pod touto komunikací. Mokřina se vytváří při dlouhotrvajících deštích, jelikož zem
je málo propustná (důvody neuvádím) a terén nerovný, prohlubeň. Při kosení zmíněného
pozemku vlastník nekosí pruh kolem cesty, jelikož má za to, že jde o obecní pozemek. Žádá o
odstranění žlabů. Zastupitelstvo obce po projednání navrhuje, aby vlastník pozemku vytyčil
v terénu geometrem hranice vlastněného pozemku a Obec Vělopolí následně žlaby posune
příp. odstraní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje vlastníkovi pozemku p.č. 333, k.ú. Vělopolí, aby geometricky
nechal zaměřit hranici zmíněného pozemku kolem místní komunikace p.č. 624/1 v úseku, kde
jsou položeny žlaby. Obec Vělopolí následně žlaby posune příp. odstraní.
Hlasování: pro 4, proti 0, omluven 1.
Usnesení č. 6.2. bylo schváleno.

Ostatní:
-

článek „drony“ zaslán do Stonávky

-

příslib dodání velkého kontejneru na papír od spol. EKO-KOM a.s.

-

souhlasné stanovisko s odstraněním pařezů z místního parčíku pro lepší kosení
traktorem

-

vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity, odloženo projednání, změny ve
znění od r. 2021

-

termíny bruslení je nutno sledovat na webu

-

starostka obce upozorňuje na dodržování nočního klidu

-

nový web obce – možnost přihlášení k odběru novinek

7. Usnesení, závěr
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 17:35 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 25.9.2020
Zapisovatelka: Latochová Vladislava
Ověřovatelé:

...........................................
..........................................

Starostka obce: Latochová Vladislava

