Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného
dne 15. 3. 2021 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu
Vnorovy
Dne 15.3.2021 se konalo 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo 13 členů
zastupitelstva obce – viz prezenční listina (příloha č.1), která je nedílnou součástí zápisu.
Součástí zápisu je protokol o hlasování (příloha č.2).

1. Zahájení
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy v 18.00
hodin. Informace o konání 12. zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Vnorovy, na elektronické úřední desce internetových stránek Obce Vnorovy a to nejméně
sedm dní přede dnem konání zasedání. Starosta dále konstatoval, že v době zahájení je
přítomno 12 členů zastupitelstva obce z celkových 15 členů a tedy zastupitelstvo je schopno
se právoplatně usnášet. Omluveni jsou Ing. Martin Ivan a Ladislav Balažovič.

2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek jmenoval Ing. Zdeňku Motyčkovou zapisovatelkou.
Starosta navrhl ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Petruchu a Mgr. Františku Kolskou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy u r č u j e ověřovateli zápisu Ing. Lukáše Petruchu a
Mgr. Františku Kolskou.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 01/Z12/21 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e následující program 12. zasedání zastupitelstva
včetně doplnění v Majetkové záležitosti o převod pozemků od Správy železnic a v bodě 6
rozpočtové opatření č. 2/2021.
1. Zahájení
2. Technický bod (určení zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
jednání)
3. Majetkové záležitosti:
a) prodej pozemku p.č. 400 v k.ú. Vnorovy (obálková metoda)
4. Příspěvek na demolici č.p. 449
5. OZV 1/2021 - zrušení OZV 3/2002 řád veřejného pohřebiště
6. Rozpočtové opatření 1/2021 - schváleno radou obce
7. Zadání změny územního plánu obce
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 02/Z12/21 bylo schváleno.
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3. Majetkové záležitosti
a) prodej pozemku p.č. 400 v k.ú. Vnorovy (obálková metoda)
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek uvedl, že před jednáním minulého zastupitelstva obce
byla doručena ještě jedná žádost o odkoupení pozemku p.č. 400 k.ú. Vnorovy. Z důvodu, že
žadatelé nebyli přítomni na zasedání, byl tento bod odložen. Žadatelé byli vyzváni, aby
předložili písemnou cenovou nabídku. Na dnešní jednání zastupitelstva doručili ........... a
........... zalepenou obálku s nabídkovou cenou na pozemek p.č. 400 v k.ú. Vnorovy.
Pan ..................nabídl cenu za pozemek 201.810,- Kč
Pan ................ nabídl cenu za pozemek 270.000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 400 v k.ú. Vnorovy
pro pana .................. za cenu 270.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 2
Usnesení č. 03/Z12/21 bylo schváleno.

b) převod části pozemku p.č.839/2 a části pozemku p.č. 524/1 oba v k.ú. Vnorovy
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek uvedl, že výše uvedené pozemky jsou v majetku Správy
železnic. V rámci stavby "Vnorovy- oprava místní komunikace ul. Zahradní " došlo v
některých úsecích k záboru částí výše uvedených pozemků. Jedná se o převod pozemků, resp.
částí, na nichž se nyní nachází těleso komunikace ve vlastnictví obce Vnorovy. Správa
železnic navrhuje bezúplatný převod pozemků dle oddělovacího geometrického plánu č.
1054-19/2019 za splnění podmínek stanovených Správou železnic. Dle geometrického plánu
se jedná o pozemky p.č. 524/6 o výměře 96m2, p.č. 524/7 o výměře 1m2, p.č. 839/4 o výměře
43m2 a p.č. 839/5 o výměře 252m2 všechny v k.ú. Vnorovy.
Starosta nechal hlasovat o bezúplatném převodu výše uvedených pozemků do vlastnictví
Obce Vnorovy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e dle technických podmínek Správy železnic
bezúplatný převod pozemků p.č. 524/6 o výměře 96m2, p.č. 524/7 o výměře 1m2, p.č. 839/4 o
výměře 43m2 a p.č. 839/5 o výměře 252m2 všechny v k.ú. Vnorovy dle geometrického plánu
č. 1054-19/2019 z majetku Správy železnic do majetku Obce Vnorovy.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 04/Z12/21 bylo schváleno.

4. Příspěvek na demolici RD
Starosta obce Ing. Antonín Gazárek uvedl, že .......................... si podali žádost o dotaci na
demolici starého rodinného domu č.p. 449 na parc. č. 1133 v k.ú. Vnorovy s celkovými
vyčíslenými náklady ve výši 145.949,- Kč. Stavba byla dokončena v listopadu 2020.
Požadované doklady byly doloženy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na
demolici starého rodinného domu č.p. 449 v k.ú. Vnorovy s následným postavením nového
rodinného domu dle Dotačního programu obce Vnorovy pro poskytnutí dotace na demolici
RD pro .......................... a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/Z12/21 bylo schváleno.

5. OZV 1/2021
Starosta Ing. Antonín Gazárek seznámil zastupitele, že byl schválen nový Řád veřejného
pohřebiště, který schválila rada obce. V tomto případě je nutné zrušit OZV č. 3/2002, kterou
se vydává Řád veřejného pohřebiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e OZV 1/2021, kterou se ruší OZV č. 3/2002 Řád
veřejného pohřebiště.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 06/Z12/21 bylo schváleno.
v 18.14 hodin přišel MUDr. Jakub Konečný

6. Rozpočtové opatření 1/2021
Místostarosta Mgr. Pavel Chudík seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2021,
které provedla rada obce dne 9.2.2021 ( viz. příloha č. 3 ).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření č. 1/2021 schválené
radou obce dne 9.2.2021 ( viz. příloha č. 3 ).
Výsledek hlasování:
Pro 13
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 07/Z12/21 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření 2/2021
Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že nezisková organizace Zdravotní klaun si podala
žádost o příspěvek na činnost. Pokud bychom chtěli dát příspěvek, musíme dát do rozpočtu
obce vhodnou položku a to: 3699 Ostatní činnosti ve zdravotnictví. Starosta vyzval
zastupitele, aby navrhli výši příspěvku.
Mgr. Martin Motyčka - navrhuji částku 10.000,- Kč
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2/2021 ( viz.příloha č. 4 )
včetně příspěvku 10.000,- Kč pro Zdravotní klauny a smlouvu o poskytnutí daru.
Výsledek hlasování:
Pro 13
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 08/Z12/21 bylo schváleno.
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7. Zadání změny územního plánu obce
Byly projednány jednotlivé dílčí návrhy pro změnu č.1 územního plánu obce. Seznam těchto
navrhovaných změn (včetně protokolu hlasování o nich) je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e zadání pořízení změny č.1 územního plánu
obce Vnorovy dle schválených dílčích návrhů ( příloha č.5).
Výsledek hlasování:
Pro 13
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 08/Z12/21 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e jako pověřence pro jednání s MěÚ Veselí nad
Moravou, odborem ŽPÚP, oddělením územního plánováním Ing. Antonína Gazárka, starostu
obce.
Výsledek hlasování:
Pro 13
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 09/Z12/21 bylo schváleno.

8. Různé

9. Diskuse
Zastupitelé:
Antonín Tomeček - upravit retardér na ulici Dražky u RD č.p. 552. Dle normy je přípustné,
aby mezi obrubníkem a krajem retardéru bylo 50cm, aby se lépe projíždělo cyklistům.

10. Závěr
Starosta po projednání všech bodů programu ukončil zasedání zastupitelstva v 19.50 hodin.
Zapsala: Ing. Zdeňka Motyčková
…………………………
Vnorovy
Ověřovatelé zápisu: Ing. Lukáš Petrucha

……………………........

Mgr. Františka Kolská
……………………........
……………………….
Ing. Antonín Gazárek
starosta obce
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