z

řádr:ého zasedání .-**rf;á'§riř *Ů'rŮjŤJ*Y,.* na l-{ané, konaného dne
30" čenvence 2019 na úřadě rněstyse v Kralicích n/t-l

Příiomni: Mgr. Veroníka PetrŽelová Bašná, Nicole Grosseňová DiS., Ladislav Dudík, Radovan Fabiánek, lng.
Radim MaleČek, Jiří Svozil, lng. Jiří Svozil. Omluveni: ŠárkaSoušková, Eva peková prezenčnílistina
ie
přílohou zápisu
Navržený program:
1. schválení a doplnění programu, určeníověřovatelů a zapisovatele
2. Kontrola zápisu č. 5l2a19
3. Doplnění zastupitelstva městyse Kralice n/H
4. Volba starosty městyse Kralice n/H
5. Odměňování místostarosty Kralice niH
6. schválení členůkomisí
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - MOPRE, TORAY
8. VYjádření k PodnětŮm přezkoumání a opravě zápisu z jednání zastupitelstva
9. Záměr na pacht pozemků v majetku městyse Kralice n/il
10, Jednací řád zastupitelstva městyse Kralice n/H schválení
11. Řešeníbioodpadu - možnosti
12. Schválené dotace - informace
13. MŠa ŠJKralice n/H - nová třída
14. Úprava rozpočtu městyse Kralice n/H
15, Právnízastoupení městyse Kralice n/H
16, Jnformace

l,"§chválení a doplnění prograřnu. urěení ověřovatelů a zapisovatele
Zasedání zahálila místostarostka Mgr, Veronika PétrZetova eašná Jňvítala členy zastupitelstva i přítomné
obČanY městyse Kralice n/H. Zapisovatelem dnešníhozasedání byla určena sóna švóoová. ovéřovatelé
záPisu bYli urČeni J. Svozil a R. Fabiánek. Zasedáníje usnášeníschopnév plném rozsahu zákona o obcích. Z
dŮvodu omluvení E, Pekové bude bod ě. 3 přeložen na dalšíjednání zastupitelstva. L. Dudík přednesl návrh,
abY bodY é. 4 a 5 byly přeloženy na dalšíjednání zastupiteistva, z důvodu nepřítomnosti š. 'Souškové a E.
Pekové - 2 hlasy pro, 5 hlasů proti , Návrh nebyl přijat.
Zastupitelsfuo schvaluje program jednání dnešní schůze - 5 hlasů pro,2 hlasy proti (L.Dudík, R.Fabiánek) .
Schvaluje urČenéhozapisovatele - Soňu Švédovou- 7 hlasů pro. Schvaluje-urěené'ověřovatele zápisu: J.
Svozila R. Fabiánek - 7 hlasů pro . Usnesení bylo přijato.
2. Kontrola zápisu č. 5/2019
Ke zveřejněnému zápisu nebylo z řad občanůani členůzastupitelstva městyse Kralice n/H připomínek, proto
platívýšeuvedený zápis v plném rozsahu. 7 hlasů pro. usnesení bylo přijato.
3. Qoplnění zastupitelsfua městvse Kralice n/H
Z dŮvodu omluvenó nePřítomnosti E. Pekové bude slib nového člena zastupitelstva složen na příštímjednání.

Volba starostv městvse Kralice n/H
UrČenízPŮsobu volby starosty, MÍstostarostka konstatovala, že volba starosty proběhne veřejně hlasováním, 7
hlasŮ Pro, Usnesení bylo přijato. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání náúrhu na obsazení
funkce starostY městyse Kralice na Hané. L. Dudík navrhl na funkci starosty'Šárku Souškovou. J. Svozil
navrhl na funkci starosty Mgr. Veroniku Petrželovou Bašnou.
ZastuPitelstvo městYse Kralice na Hané volí starostou městyse Kralice na Hané Mgr. Veroniku petrželovou
BaŠnou. Výsledek hlasování 5 hlasŮ pro, 2 hlasy proti- L. Dudík, R. Fabiánek. Usněsení by|o přijato.
4"

veřejným hlasováním byla zvolena starostou městyse kralice na Hané
Mgr. Veronika Petrželová Bašná

Starostka navrhlet, aby neuvolnéne mrstostarostce N. Grossertové, DiS. byla v souladu s
§ 72 zákona o
obcích a nařízení vládY Č,31Bt2017 Sb., o výši odměn členůzastupitálstev USC, v platném

znění,
poskytována měsíčníodměna,
Zastupitelstvo nněstyse Kralice n/H v souladu s 72zákonao obcích a na základě
Nařízení vlády č. gl8t2o17
§
Sb,, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty městyse Kralice
n/H ve výši 27.613,- Kč
měsÍČně. odměna bude poskytována od 1.8.20,1g.5 hlasů pro, 1 hlas se zdržel (L.
Dudík), 1 hlas proti (R.
Fabíánek) Usnesení bylo přijato,

§chválení členri komisí
starostka přečetla návrh na členy komisí městyse kralice n/H:
Komise technická ir stavební* P. Kopečný, J. kubalák, J. Raška, lng. P. Lavrinčík
Komise místníhoa bytového hospodářství- j. BílÝ, M. Šípek
Komise sociální a ;zdravotní - M. Navrátilová, J. ŠLnková'
Komise životníhoprrostředí a veřejného pořádku
- K, Labonek, Mgr. F, Fidler.
ZastuPiteJstvo městYse Kralice n/H schvaluje uvedené členy -komisí městyse Kralice nt1,
Usnesení bylo přijerto.
6.

7 hlasů pro.

lSnleuvae_smlruvě budoucí o zřízení věcného břemene

7. A. Starostka sez:námila zastupitelstvo se Šmtouvouo zrizenrvěcného břemene.

!99q0l1elsWo měs;tYse Kralice n/H souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č, pV_
014330053187/001 na stavbu "Kralice n.H., úprava DS NN, Hrazdilóvá" na pozemku parc.č. 421t8v
k.ú.
nf| Y TŤtku městyse Kralice n/H mezi Městysem Kralice n/H a E.oN bistribuce, a.s., F.A.Gerstnera
§l:|l..:
215116, Ceské Budě_jovice za jednorázovou úplatu ve výši 7.0o0,-Kč. Zastupitelstvo souhlasí
s uzavřením
smlouvY o zřízeni věcného břemene a pověřuje starostŘu k podpisu smlouvy. 7 hlasů pro. Usnesání
bylo
nřiia{n
lrl

.lú.9l

Z.B, Starostka seznámilá zastupitelstvo se smlouvou o služebnosti inženýrských sítí,

Zastupitelstvo měsityse Kralice n/H souhlasí s uzavřením Smlouvy'o síuzennosti inženýrských
sítína
Pozemku Parc.Č. 3'4713 v k.Ú. Kralice n/H v majelku městyse Kralice niH mezi Městysern Kralice n/H a Toray
Textiles Central EuroPe s,r.o., Průmyslová 423514, Próstějov za jednorázovou úplatu ve qýši 1,500,_Kč.
ZastuPitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o služebnosti Ínženýrských sítía povéřuie starojtku k podpisu
smlouvy, 7 hlasů pro. Usneseníbylo přijato.
T. G. Starostka seznámila zastupitelstvo se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízenivěcného břemene.
Z3stupitelstvo městyse Kralice n/H souhlasí s uzavřením Smlouvy ě, 103004g2g7loo2 o srnlouvě budoucí

o

zřizeni věcného břemene na stavbu "Kralice n.H., rozš. DS NŇ, Tetur" na pozernku parc,č. 303 v
k.rj.
Vitonice n/H v
Kralice
n/H
mezi
Městysem
Kralice
n/H
a
E.oŇ
Distribuce,
a.s.,
T9"_tv.,"_.
'"l^"tp
F.A.Gerstnera215'116,
ČeskéBudějovice za jednorázovou úplátu ve výši 1.3oo,-Kč. Zastupitelstvo souhlasí s
uzavřením smlouvY'o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene a póvěřuje siarostku k
§odpisu smlouvy, 7
hlasů pro. Usnesení bylo přijato.
.

Starostkasevyjádřípokonzultacisprávnr@erenavědomí.
9. Záměr na

pacht pozemků v maietku městvse Kratice n/H

Starostkaseznámilazastupítelstvosvýffiuzavřenípachtovnísmlouvynazemědělské

PozemkY v majetku městYse Kralice n/H. _Byly doručeny 3 nabídky na uzavřeni páór,ióuii .n.'louuř'gro"
jednáno s jednotlivými zájemci a podána informace
na příštímjednání. Zastupitelstvo bere na vědomí.

10. Jednaci řád zastupitelstva městvse Kralice n/H
Starostka seznámila zastupitelstvo s nóvlim iednacim řádem zastupitelstva městyse Kralice n/H,
kteriý
nahrazuje jednací řád ze dne 28.7.2003 Jednací řád byl schválen Ministerstvem vnitra,
odborem veřejné
sPrávV, dozoru a klontrolY. JednacÍ řád je přílohou zápiéu. Zastupitelstvo schvaluje znění jednacího
řádu
zastupitelstva městvse kralice nt{.7 hlasů pro. usnesení bylo přijato.

Starostka seznámila zastupiielstvo s jednáním s jednoilivými vývozci odpadu v Kralicích. V lokalitě Na výsluní
budou přidány kontejnery na iříděný odpad. Po jednání s firmou FCC Prostějov s.r.o. bylo dohodnuto vyvážení
popelnic na bioodpad 1 x týdně . Odběr popelnic na bioodpad o velikosti 24O l, bude dohodnut s vybranou

firmou . Občanézískajínádoby bezplatně - 1 nádoba na 1 domácnost - pro zájemce bude připravena
smlouva o dlouhodobé výpůjčcena dobu 5let. Vývoz nádob bude od 1.9.20,19. U odpadoqich nádob u
nákupního střediska je instalována kamera se záznamem na Policii Čna na úřadě městyse, Upozorňujeme,
že uvedené nádoby jsou určeny pouze pro občany městyse Kralice n/H a ne pro podnikatelské subjekty. Na
úřadě je k dispozici také štěpkovač větví.
Zastupitelstvo souhlasí se zavedením vývozu popelnic na bioodpad a s uzavřenírn smluv o dlouhodobé
výpůjčcepro občany méstyse Kralice niH na dobu 5 let. 7 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.

12. Schválené dotace - informace
Starostka informovala Ó rreziskani Ootace na komunikaci v nové ulici Biskupická ll. Také dotace na opravu
střechy a zřízení třídy manuálních návyků v mateřské škole kralice n/H nebyla získána. Seznámila
zastupitelstvo s žádostí ředitelky MŠo opravu havarijního stavu chodníku a schodů v MŠ.Opravu schodů ve
výši77 tis. Kě bude financovat MŠz rezervního fondu, Dle zjištění stavebnífirmy nelze opravu schodů vyřešit
bez připojení na chodník, Rozpočet na opravu chodníku činí333,5 tis. Kč, Starostka pověřuje J. Kubaláka,
člena stavební komise, o zjištění dalšícenové nabídky na opravu chodníku. Pokud nebude nabídnuta nižší
cena, zastupitelstvo souhlasí s opravou chodníku v uvedené cenové nabídce 333,5 tis. Kč. 7 hlasů pro.
Usnesení bylo přijato.
Změna ěásti bývalého zámku na vstupní byty - dotace byla odmítnuta. Probíhá jednání P. Kopeóného se
stavební firmou Tomáš Wolker Stavitelství s.r.o. Prostějov o rozlišeníprací při výstavbě l, a ll. etapy. Městys
má zájem o dokončenístavby.
Cyklostezka Kralice n/H - Bedihošť-l, a ll. etapa. Pokud nebude do 30.9.2019 provedena kolaudace l. etapy,
nebude prodloužena doba dokonóení ll. etapy ze stranyl Krajského úřadu Olomot"tckého kraje - dotace na ll.
etapu cyklosiezky Kralice n/H - Bedihošť.Firma REKOOP s.r.o. Praha 8 má v termínu do 20.8.2019 dokoněit
demontáž oplocení azťízeníoploceníokolo parcely č.19212 u cyklostezky Kralice n/H - Bedihošť.
Rekultivace skládky ve Vitonicích -,,Úprava veřejné zeleně u hliníku" je možnost získání dotace ve výšiaž60
%, žádost o dotacije nutné podat do 2,10.2019. Předběžná cena 3 mil. Kó včetně DPH. Případná výsadba by
se uskuteěnila na podzim 2020.
lng. Maleček přednesl výhled do příštíhoroku - výsadba 2 km zeleně kolem polních cest. Možnost získání
dotací od Agentury pro ochranu přírody a krajiny až 90 %. Vybudování velkého rybníku se nedoporučuje,
vhodnějšíby bylvodní biotop kolem říěky Valová - úprava koryta a vybudování malých rybniěků.
Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí.

Na základě demografického vývoje městyse Kralice n/H navrhla ředitelka MŠvybudování dalšítřídy. Letos je
v MS nap|něno 79 míst. V projektové dokumentaci je oprava stávající rovné střechy, Bylo by vhodnější
vybudování sedlové střechy, kde by byla možnost zřídit dalšítřídu. J. Kubalák zajistí statika, aby provedl

šetření, zda je možnétoto provedení. Také by došlo k přebudování kotelny na třídu manuálních návyků.
Ředitelka také požádala městys o pomoc při udržování zeleně v zahradě MŠod pracovníkůrněstyse Kralice
n/H. Zastupitelstvo městyse Kralice n/H souhlasí se záměrem změny úpravy projektové dokumentace na
opravu střechy MŠ.7 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.
14, Uprava rozpočtu

Hospodářka seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtovéhoopatření č. 2. Zastupitelstvo schvaluje
rozpočtovéopatření č. 2 městyse Kralice n/H. Zastupitelstvo městyse Kralice n/H stanovuje v souladu s § 102
odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona é, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů , kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření v navýšení závazného ukazatele do výše
500.000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Navýšení závazného ukazatele bude
financováno sníženímjiného ukazatele na výdajové straně, nebo zapojením financování nebo reálným a
odůvodněným zvýšenímpříjmů.Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každérnrozpočtovém

oPatření Provedeném v kompetenci siarosty na nejbližšímzasedání zastupitelsiva. 7
hlasů pro. Usnesení
bylo přijato.
15. Právní zastoupení
Starostka seznámila zastupiielstvo s uzavřením smlouvy s novou právní zástupkyní
městyse Kralice n/H *
Mgr. Soňou Nikodýmovou, olomouc. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16. lnfornrace

l§;\.-MÍstostarostka seznámila zastupitelstvo s žádostí o finančnípříspěvek Savana klubu kušíKostelec na
H3n9, z s na Pokrytí výdajŮ reprezentace ČR, kdy se J. Koleňáková z Kralic n/F,l zúčastní
mistrovství světa ve
střelbě kuŠÍv kategorii do 1B let v ruském Úllanovsku. Zastupitelstvo městyse Kralice nt1 souhlasí

s PřísPěvkem 5.000,- KČPro Savana klub kušíKostelec na Hané, z.Ó. a pověřuje stárostku k podpisu
darovací
smlouvy. 7 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.
16. B. MÍstostarosi:ka.seznámila zastupitelstvo s nabídkou majitelek pozemku parc.č. 115 v k.ú. Vitonice n/H,
lesní Pozernek na odProdej městysi. Zastupitelstvo městyse Kralice n/H souhlasí s odkoupením pozemku
ParC,Č. 115 v k.Ú. Vitonice nl1za cenu 50.000,- Kě a pověřuje siarostku k podpisu kupní smlouvy. z ňlasů pro.
Usnesení bylo přijato.
16., C. MÍstostarostka.seznámila zastupitelstvo sžádostí Mgr. Coufalové o vybudování vjezdu na parc,č.
421157 , ulice SluneČná. GaráŽové stání bude na jiné straně, ňež je vybudovaný vlezo. Zastupitelstvo
městyse
Kralice n/H souhlasí s vybudováním novéh9 viezlu na pozemek paic.č, 421É7 v ulici Slunečná na náklády
městyse, z důvodu pochybení při výstavbě. 7 hiasů pro. usnesení bylo přijato.
16. D. MÍstostarostka seznámila zastupitelstvo s žádostí Mgr. Coufalové o změnu úp. pri řešeníoploceníbylo
zjiŠtěno, Že Část Pozemku se nachází rre veřejném prútranství.Tato žádost o zrněnu je již zahrnuta
v navrhované změně ÚP. Zastupitelstvo městysě Kralice n/H povoluj; ,yJ;;;í oplocení i pieo
změnou
Územního Plánu Č. 2 městyse Kralice n/H, kteiá by měla být schváleňa oó půl roku, Zastupiteistvo bere na
vědomí.

16. E. P. Labonek rseznámil přítomné s historií problému firmy Spreso s.r,o. a následně firmy EFG Kralice
na
Hané s,r.o. s uloŽením kontaminovaného odpadu , Dle oznámeni o zahájení správního řízenízmoci úředníod
České.insPekce Životního prostředí vřizeňí o uloženíopatření k nápravě je firma povinna vyklidit dotěené
PozemkY do 3 let crd nabytí právní moci rozhodnutí. Městys Kraliee niH 1aró účastníi<řízeníbŮde požadovat
vYklizení PozemkŮ v termínu 4 - 6 měsíců.ČtŽP poskytla výsledky vzorŘování uloženého odpadu,'proto byla
zruŠenaobjednávl,ia městyse Kralice niH na odebrání vzorku- u firmy Litolab, spol. sr.o.'čhudobín.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
_16.

F..lng. Svozil seznámil zastupitelstvo sžádostí lng. Kovaříka o změnu úp u pozemků parc.č. 14811

(ostatní Plocha) , pirrc.Č. 138 (zastavěná plocha a nádvoii) a parc.ě. 151/2 (ostatní plócha) vk.ů,
Kralice n/H
na Plochu veřejného Prostranství z důvodu možnosti příjezdu ke stavebnimu pozemku. 6 ňlasů pro, Usnesení
bYlo Přijato. (Člen z:astupitelstva L. Dudík z časových'Oůlvooůopustil jednání Žastupitelstva)
.

G. J RaŠkaPoclal informace o probíhajícístavební akci na opravě zídky a vybudování hřiště v zahradě
Kralice n/H, Zastupitelstvo bere na vědomí,
1,6,

15.

H. Revokace usneseníze zápisu

Č.2t2O19 ze

dne

Zš

25,2.2019, bod č. 6.1. : zastupitelstvo městyse Kralice

n/H nesouhlasí s uz:avřenÍm Dodatku Č, 3 ke smlouvě o dílo č. o1o42o18l2018 na stavební práce
,,Změna ěásti
bývalého zámku nia
skutečný rozsah prací, vícepráce, méněpráce" Smluvní cena díla dle
_vstupní byty
dodatku Č,3: 2.321.658,25 KČ bez DPH mezi městysem Kralice na Hané a TomášWolkerStavitelství s,r.o.
Prostějov. 6 hlasů pro, Usnesení bylo přijato.

-

16. cH. Místostarostka seznámila zastupitelstvo s programem kralických hodů, které se uskuteóní 17.8.
18,8.2019, Vsobotu 17.8.2019 se od 15 hodin uskulečnívsokolském parku kulturní program pro děti,-

karikaturisié od 19 30 do 22 hodin vysioupení skupiny Keks z Benešova V nedělj 1B.B,2019 mše svaiá a
fotbalové utkání mužstva ,,B" Kralice n/H. Místostarostka pozvala všechny přítomné na tyto akce.

Zasedání ukončeno v 20.30 hodin
Zapsala: S. Švédová
Dne:

starostka

!1,'lěstys

ověřovatelé zápisu:

Přílohy:

-

prezenčnílistina, program jednání
jednací řád zastupitelstva městyse Kralice n/H
rozpočtovéopatření č. 2 městyse Kralice na Hané

