Zápis
z

é.4l2019

řádného zasedání zastupitelstva městyse Kralice na Hané, konaného dne
13. května 2019 v na úřadě městyse v Kralicích n/H

Přítomni: Pavel Kolář, Mgr. Veronikak Petrželová Bašná, Nicole Grossertová DiS., Ladislav Dudík, Radovan
Fabiánek, lng. Radim Maleček, Šárt<a Soušková, Jiří Svozil, lng. Jiří Svozil. Prezenčnílistina je přílohou
zápisu.
Navržený program:
1. Schválení a doplnění programu, určeníověřovatelů a zapisovatele
2. Kontro|a zápisu ó.312019
3, Pověřeníčlena zastupitelstva k jednáníse stavebním úřadem při projednávání územního
plánu
4, Předánívodovodního akanalizačníhopotrubí Na Výsluní lll - VaK a,s. Prostějov
Bezdrátový rozhlas - informace
6. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodařenía ověření řádné
účetnízávěrky za rok2018 - Závěrečný účetměstyse Kralice na Hané za rok2018
7. Směnná smlouva - cyklostezka Kralice n/H - Bedihošť
8. Nabídka odkupu pozemků - lesní pozemek
9. lnformace starosty

't,schválení a doplnění proqramu. určeníověřovatelů a zapisovatele
Zasedání zahájil starosta Pavel Kolář. Přivítal členy zastupitelstva i přítomné občany městyse Kralice n/H.
Zapisovatelem dnešníhozasedání byla určena Soňa Švédová.Ověřovatelé zápisu byli určeni Nicole
Grossertová, DiS a lng. Jiří Svozil. Zasedání je usnášeníschopné v plném rozsahu zákona o obcích. Mgr.
Veronika Petrželová Bašná doplnila program schůze o body: EFG Kralice n/H s.r.o., MŠ- přijím ací řízení.
tJsnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání dnešní schůze. Schvaluje určeného zapisovatele - Soňu
Svédovou - 9 hlasů pro. Schvaluje určenéověřovatele zápisu: Nicole Grossertová DiS., lng. Jiří Svozil - pro 9
hlasů . Usnesení bylo přijato.

zápisu č. 3/2019
Místostarostka Mgr. Veronika Petrželová Bašná přečetla zápis a usnesení ó.312019 ze dne 2,4,2019,
K bodu
8. Konkurzní řízení: otevírání obálek do konkurzního řízenína obsazení místa ředitele/-lky lVtŠa Š.lKralice
n/J se uskutečnilo 3.5,2019, Výběrové řízeníproběhne22.5.2019v,l1,30 hodin na úřadě městyse Kralice n/H.
2. Kontrola

1_0.E_- divadelní představení u příležitosti dětského dne bude přesunuto na podzim. Dětský den zajistí
členovéTJ Sokol Kralice n/H v neděli2. června v 15,30 hodin v sokolském parku.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse Kralice n/H souhlasí se zajištěním skákacího hradu nebo projížděkna koni
pro děti , na termín 2.6.2019 do sokolského parku u příležitostikonání Dětského dne, Pro g hlasů. Usnesení
bylo přijato.

Ke zveřejněnému zápisu nebylo z řad občanstva ani členůzastupitelstva městyse Kralice n/H připomínek,
proto platívýšeuvedený zápis v plném rozsahu. Pro 9 hlasů. Usnesení bylo přijato,
3. pověření člena zastupltelstva k iednání se stavebním úřadem při proiednávání územního plánu.

urěení předsedv technického a stavebního vÝboru
Před pověřením člena zastupitelstva , určenéhok jednání na stavebním úřadě při projednávání územního
plánu starosta podal návrh na změnu předsedy technického a stavebního výboru a navrhl Radovana
Fabiánka, Mgr. V. Petrželová Bašná navrhla předsedou technického stavebního výboru lng. Jiřího Svozila
Návrh na členy technického a stavebního výboru - J. Raška, J. Kubalák, P. Lavrinčík,P. Kopečný.
Usnesení: návrh na předsedu technického a stavebního výboru - Radovan Fabiánek_- 4 hlasy pro , 5 hlasů
proti (J. Svozil, lng. R. Maleček, Mgr. V,. Petrželová Bašná, N. Grossertová, lng. J. Svozil). Usnesení nebylo
přijato. Návrh na předsedu technického a stavebního výboru - lng. Jiří Svozil - 5 hlasů pro , 2 hlasy se

zdržely (P. Kolář, L. Dudík), 2 hlasy proti (Š.Soušková, R. Fabiánek). Usnesení bylo přijato. Předsedou
technického a stavebního výboru se stává lng. JiříSvozil.
Členovétechnického a stavebního výboru: Jiří Raška-9 hlasů pro, Jan Kubalák-9 hlasů pro, lng. Petr
Lavrinčík-8hlasů pro, 1 hlas se zdržel (P. Kolář), Petr Kopečný-S hlasů pro, 4 hlasy se zdržely (Š.Soušková,
R.Fabiánek, P. Kolář, L.Dudík) , Zastupitelstvo souhlasí s uvedenými členy technického a stavebního výboru.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané jmenuje lng, Jiřího Svozila, předsedou technického a
stavebního výboru a určeným zastupitelem k jednání s pořizovatelem při vypracování změny ó. ll Územního
plánu městyse Kralice na Hané, ve smyslu ustanovení § 47, 50, 52 a 53 Stavebního zákona. Pro g hlasů.
Usnesení bylo přijato.
4. Předánívodovodního a kanalizačníhopotrubí Na VÝsluní lll - Vak a.s. Prostěiov
Starosta seznámil zastupitelstvo s Dodatkem č, 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace
ze dne 27,3,2012. Na základě požadavku VaK a.s. Prostějov byli stavebníci osloveni dopisem ze dne
18.4.2019, aby si do 17.5.2019 vybudovali na stavebním pozemku vodovodní šachtu zdůvodu zprovoznění
vodovodu v lokalitě Na Výsluní lll.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování
vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Výsluní lll. mezi Městysem Kralice n/H a Moravskou vodárenskou, a.s.
Olomouc a pověřuje starostu k podpisu uvedeného dodatku. Pro 9 hlasů. Usnesení bylo přijato.
5. BezdrátovÝ rozhlas - informace
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností získánídotace na realizaci projektu ,,Digitalizace povodňového
plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému", předkladatel nabídky ENV|PARTNER, s r.o.
Brno. Předkládání projektů duben - červen 20,19, výše dotace 70 - 85 o/o, realizace v roce 2020.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse Kralice n/H souhlasí se zpracováním projektové dokumentace, žádosti o
dotaci za účelemzískánídotace z Operačníhosystému životníhoprostředí, zpracováni zadávaci
dokumentace, organizace výběrového řízení,dohled nad realizací a závěrečné vyhodnocení akce ,,Digitalizace
povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému" od firmy ENV|PARTNER s.r,o.
Brno. Pro 9 hlasů. Usnesení bylo přijato.
6. zpráva nezávislého auditora o vÝsledku přezkoumání hospodaření a ověření řádné účetnízávěrkv
za rok 2018 - ZávěrečnÝ úóet městvse Kralice na Hané za rok 2018
Starosta seznámil přítomnése Závěrečným účtemměstyse Kralice nlH za rok 2018 vč. Zprávy nezávislého
auditora o přezkoumání hospodařeniza rok 201B. Audit proběhl na úřadě městyse Kralice n/H ve dnech 3.4,23.4.2019, Uvedené nedostatky byly odstraněny. Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané projednalo
závěrečný účeta zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kralice na Hané
za rok 2018. Zastupitelstvo souhlasí s celoročnímhospodařením za rok 2018.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse Kralice n/H po projednání Závěrečného účtuza rok 2018 souhlasí s
celoročnímhospodařením za rok 2018, a to bez výhrad, Zastupitelstvo městyse Kralice n/H po projednání
schvaluje účetnízávěrku za rok 2018. Zastupitelstvo souhlasí se zprávou nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodařeni za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a s ověřením řádné účetnízávěrky k
31.12.2018 pro územnísamosprávný celek městys Kralice n/H. Pro 6 hlasů, 3 hlasy se zdržely (J. Svozil.,
Mgr. V. Petrželová Bašná, N. Grossertová DiS.). Usnesení bylo přijato,

- cvklostezka Kralice n/H - Bedihošt'
Na základě výstavby cyklostezky Kralice n/H - Bedihošťje dohoda mezi městysem Kralice n/H a majitelem
pozemku lng. M. Zatloukalem uzavřít směnnou smlouvu. Pozemek parc.č. 22B v k.ú. Kralice n/H majitele lng.
M. Zatloukala o výměře 4.914 m2 bude směněn za pozemek parc.č. 559/1 v k.ú. Kralice n/H o výměře 6.109
m2 v majetku městyse Kralice nlH za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Pokud bude rozdíl v ceně ve
prospěch městyse Kralice n/H, uhradí cenu lng. M. Zatloukal, pokud bude rozdíl v ceně ve prospěch lng. M.
Zatloukala, vzdává se nároku na úhradu. Záměr o směně pozemků byl vyvěšen v zákonné lhůtě od 15,4.2019
7. Směnná smlouva

do 30.4.2019.

Usnesení: Zastupitelstvo městyse Kralice n/H schvaluje uzavření směnné smlouvy u pozemku parc,ó, 22B

v k.ú. Kralice n/H o výměře 4.914 m2 v majetku lng. M. Zatloukalazapozemek parc.č, 559/1 v k.ú. Kralice na

Hané o výměře 6.109 m2 vmajetku městyse Kralice n/H a pověřuje starostu kpodpisu směnné smlouvy.
Pro 9 hlasů. Usnesení bylo přijato.

8. Nabídka odkupu pozemků -

lesní pozemek

.

Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou majitelů pozemku parc.č. 1 15 v k,ú, Vitonice, o výměře 2,467 m2
- lesní pozemek na odkup. Znalecký posudek bude k dispozici koncem týdne. lnformace na příštímjednání.
9. lnformace starostv
9. A. Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostmi o změnu územníhoplánu:
ŽaOost WlNDMÓLLER & HÓLSCHER Machinery k.s. o rozšířeníplánované plochy na výstavbu parkoviště

-

hlasů pro, 'l hlas se zdržel (lng. R. Maleček)
Žádost p. J. Černoškao změnu územníhoplánu u pozemeku parc.č. ,l28 v k.ú. Kralice n/H z plochyveřejných
prostranství na plochu smíšenou obytnou - pro 9 hlasů.
Zádost lng. M. Zatloukala o změnu územníhoplánu: parc.č. 12311 v k,ú. Vitonice nlH - z plochy veřejných
prostranství na plochu zemědělskou, parc.č.77212,77213,77218 v k.ú. Kralice n/H -z plochy lesní na plochu
zemědělskou, parc,č, 77219,772111- v k.ú. Kralice nl1 -z plochy smíšenéna plochu zemědělskou, parc.č.
58B, 663 v k.ú, Kralice n/H - z plochy smíšenéna plochu zemědělskou - pro 9 hlasů
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9. B. Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostílng. Kubíkovéo rozšířenípočtu parkovacích míst u domu č,p.
18,1

v Kralicích n/H.

Usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o stavbě na pozemku městyse Kralice n/H, s
uvedením technických parametrů parkovacího místa, Parkovací místo bude zhotoveno na vlastní náklady

žadatele. Pro 9 hlasů. Usnesení bylo přijato.
9.

C.

Bod byl přesunut na dalšíjednánízastupitelstva městyse Kralice na Hané.

9. D. Starosta seznámil zastupitelstvo s konáním Valné hromady VaK a,s, Prostějov.

Usnesení: Zastupitelstvo městyse Kralice n/H pověřuje Mgr. Veroniku Petrželovou Bašnou, jako zástupce
městyse Kralice n/H, k účastina Valné hromadě VaK a.s. Prostějov, konané dne 20.5.2019 . Pro g hlasů.
Usnesení bylo přijato.
9. E. Starosta seznámil zastupitelstvo s možnostízapojeníse do projektu obce Skrbeň k podánížádosti o ,150
ks kompostérů pro občany městyse Kralice n/H.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse Kralice n/H souhlasí s realizací projektu ,,Kompostéry pro Skrbeň a další

obce" , kompostéry 1000 l, 150 ks , které budou umístěny na územíměstyse Kralice nlH. Zájemci
kompostér se mohou nahlásit na úřadě městyse Kralice n/H, Pro 9 hlasů. Usnesení bylo přijato.

o

F. Starosta oznámil zastupitelstvu, že schválený dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 0104201812018 ze dne
25.2,2019 nebyl podepsán. Seznámil zastupitelstvo s novým zněním dodatku č. 3 na stavební akci ,,Změna
části bývalého zámku na vstupní byty" s ohledem na změnu využiti, úpravu řešeníl. a ll. etapy rekonstrukce a
přesnou definici rozhraní l. a ll. etapy na částku 1.455.504,40 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse Kralice n/H nesouhlasí s uzavřením Dodatku č, 3 ke smlouvě o dílo ó.0104201812018
na stavební práce ,,Změna části bývalého zámku na vstupní byty - skutečný rozsah prací, vícepráce,
méněpráce".Pro 4 hlasy, 3 hlasy proti (J. Svozil, Mgr. V. Petrželová Bašná, N. Grossertová DiS.).2 hlasy se
zdrŽely (lng, R. Maleček, J. Svozil) Usnesení nebylo přijato, Zastupitelstvo pověřuje členy stavebního výboru
k prověření provedených prací na rekonstrukci zámku a podání písemné zprávy. lnformace na příštím
zasedán í zastupitelstva.
9.

9. G. Místostarostka Mgr. V, Petrželová Bašná seznámila zastupitele i občany o možnostech dalšíhopostupu

likvidace odpadu firmou EFG Kralice n/H, s.r.o. Městys Kralice n/H podá žádost na ČlŽP o přezkoumání
provozu kompostárny a přilehlých pozemků. Firma EFG Kralice n/H s,r.o, bude vyzvána k předložení záměru
firmy o dalšímprovozu, plánu odvozu uloženého materiálu, použitípříjezdových cest. Provozní řád
kompostárny není aktualizovaný. Městys Kralice nlH požádá ČtŽP o seznam akreditovaných firem, které
mohou provádět rozbory půdy, a zažádá si o vlastní rozbor uloženého materiálu. Bude podána žádost na
Krajský úřad Olomouckého kraje o seznámení s výsledky rozborů.
9. H, Místostarostka seznámila zastupitelstvo a občany se zápisem dětído MŠKralice n/H. Hlásilo se 18 dětí,

bylo přijato 11 dětí. Žaaa o jednání s ředitelkou MŠo zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Městys nemůže
zasahovat do rozhodování ředitelky MŠo přijímání dětí do předškolního vzdělávání. Bude sjednána schůzka
s ředitelkou MŠKralice n/H. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Členovéfinančníhovýboru uskuteónili kontrolu v příspěvkových organizacích Hanácký soubor Klas,
Chrámovém sboru, TJ Sokol Kralice n/H, FC Kralíce n/H a příspěvkové organizace VŠa ŠlKralice n/H.
Z časových důvodu bude kontrola ZŠKralice n/H , příspěvková organizace provedena do konce měsíce
května 2019. Z uvedených kontrol nebyly zjištěny žádnénedostatky včerpánífinanóního příspěvku od
městyse Kralice n/H,
Kontrolní výbor byl pověřen kontrolou jednacího řádu zastupitelstva městyse Kralice n/H. Jednací řád bude
zaslán na MVCR, odbor dozoru , k vyjádření.
Občanépožádalizastupitelstvo o instalaci dětských houpaček na dětském hřišti u parku.

Občanépodali žádost o vyznačenístředové čáry na komunikaci v ulici Čechůvská.Bude podána žádost o
vyjádření na Dopravní inspektorát Policie ČR.
Komunikace v ulici Biskupická - podána žádost o dotaci, V současnédobě nám nebyla podána zpráva
z MMR o případném přidělenídotace.
Cyklostezka Kralice n/H - Bedihošt'. V roce 2017 získána dotace z Olomouckého kraje ve výši 2,000.000,- Kč
na l. etapu výstavby cyklostezky. Ktéto etapě zasláno závěrečnévyhodnocení akce. V roce 2018 získána
dotace zOlomouckého kraje ve výši 2.190.000,- Kč na ll. etapu výstavby cyklostezky Kralice n/H - Bedihošť.
Termín dokončení30,9.201 9.

Zasedání ukončeno v 20.30 hodin
Zapsala: S. Švédová
Dne: 20.5,2019

pavel kolář
starosta

Městys
Kralicg na I-1atlé
okros Prostčjov

ověřovatelé zápisu:

Přílohy:

-

prezenčnílistina, program jednání

