ZÁPIS
z 14. zasedání zastupitelstva obce Valšov konaného dne 18. 3. 2021
v 17:00 hodin v zasedací místnosti budovy obecního úřadu
Přítomno 6. členů zastupitelstva obce Valšov ( 1 omluven Jan Brenkus)
Program 14. zasedání zastupitelstva obce Valšov konaného ve čtvrtek 18. 3. 2021 v 17,00 hod.
v zasedací místnosti budovy obecního úřadu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zahájení a kontrola usnesení
Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele
Volba návrhové komise
Schválení programu
Rozpočet obce Valšov na rok 2021
Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 3/2005 mezi obcí Valšov a AQUAstopem v.o.s. –
provozování vodovodu
Žádost o sponzorský dar na 11. ročník závodu kol kolem přehrady SH (Slezská Harta Head
Bike Maraton)
Žádost obce Valšov o bezúplatný převod zem. pozemku (SPÚ – pozemek, plocha Územním
plánem určená k výstavbě hřbitova – část pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Valšov)
Vnitřní směrnice 1/2021 o poskytování náhrad výdajů při tuzemských a zahraničních cestách
členů ZO a zaměstnanců obce Valšov
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-801990/A (mezi
obcí Valšov a ČEZ Distribuce a.s.) – el. přípojka k p.č. 296/10 v k.ú. Valšov
Žádost o prodej pozemku p.č. 145/24 s výměrou 335 m2, p.č. 145/25 s výměrou 107 m2,
146/4 s výměrou 111 m2, pozemky řeší přístup k domu č. p. 119 a domu č. p. 5 v obci Valšov,
k.ú. Valšov
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Valšov
Žádost o prodej části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Valšov
Dodatek č. 8 ke smlouvě o svozu odpadu ze dne 1. 12. 2014
Žádost o napojení na obecní vodovod (zřízení vodovodní přípojky nemovitostí, které jsou
částí v k.ú. Valšov p.st.p.č. 4, p.č. 3/2, 3/4, 4/2, a p.č. 14/1, a části v k.ú. Moravský Kočov –
p.č. 631, 632)
Prodej ručního posypového vozíku
Nákup příslušenství za traktor KIOTY . sekačka se sběrným košem
Inventarizační zpráva za rok 2020
Přijetí dotace z MSK – „Obnova a výstavba autobusových čekáren v obci Valšov“
Výběr z nabídek na dodávku + montáž + stavební práce na realizaci projektu „Obnova a
výstavba autobusových čekáren v obci Valšov“
Na vědomí:
 Informace o schváleném projektu ze SZIF – „Pořízení nového vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost v obci Valšov“ – podpis dohody, marketingový průzkum nákup
vybavení
 Rozpočtové opatření 9, 10/2020
 Dodatel č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 5.4.2013 (obec Valšov + Spojené lesy s.r.o.)
 Vytipovat vhodné prostory k prodeji potravin v obci Valšov
 Příprava ploch k výstavbě RD nad hřištěm (řešení, postup)
 Informace Mikroregion SH, DSO Bruntálsko
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22. Diskuze
Různé:
Rozšíření bodů:
23. Žádost o fin. dar DČOV v novostavbě RD na p.č. 95/3 v k.ú. Valšov (p.Vozihnoj a p. Kurucová)
24. Stížnost – zajištění psů u domu č.p. 14 v obci Valšov
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Valšov (dále jen jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 hodin
starostkou obce Ivetou Kučerovou, která konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva
(z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (dle § 92 odst. 3
zákona128/2000 Sb., o obcích).
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starostka určila ověřovatele zápisu ve složení: p. Vladislav Marko a p. Lukáš Brenkus
a zapisovatelku: Bc. Markétu Foldynovou
3. Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi: p. Jana Remešová a p. Jitka Koupilová
Nebyl podán jiný návrh.
Návrh usnesení č. 1/14/2021
ZO Valšov volí návrhovou komisi ve složení:
p. Jana Remešová a p. Jitka Koupilová
Pro 6
Usnesení č. 1/14/2021 bylo přijato

Proti 0

Zdržel se 0

4. Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu 14. zasedání v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce a také s rozšířením programu o body:
 Žádost o fin. dar DČOV v novostavbě RD na p.č. 95/3 v k.ú. Valšov (p. Vozihnoj a p. Kurucová)
 Stížnost – zajištění psů u domu č.p. 14 v obci Valšov
K tomuto návrhu nebyly podány připomínky a starostka dala hlasovat o návrhu programu
+ rozšíření bodů.
Návrh usnesení č. 2/14/2021
ZO schvaluje předložený program 14. zasedání a rozšíření programu o body:
- žádost o fin. dar DČOV v novostavbě RD na p.č. 95/3 v k.ú. Valšov
(p. Vozihnoj a p. Kurucová)
- stížnost – zajištění psů u domu č.p. 14 v obci Valšov
Pro 6

Proti 0

Usnesení č. 2/14/2021 bylo přijato
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Zdržel se 0

5. Rozpočet obce Valšov na rok 2021
Zastupitelstvu obce Valšov byl předložen návrh rozpočtu, který byl zveřejněn na úřední i elektronické
desce od 19.2.2021 do 18.3.2021, k tomuto rozpočtu nevznesl z řad veřejnosti nikdo žádné námitky
ani připomínky. Zastupitelstvo také nenavrhlo žádné změny, návrhy a připomínky ke zveřejněnému
návrhu rozpočtu obce Valšov na kalendářní rok 2021.
Návrh usnesení č. 3/14/2021
ZO Valšov schvaluje rozpočet na rok 2021 jako schodkový
Příjmy 5 358 000,- Kč +zapojením složky financování ve výši 548 954,- Kč
výdaje v celkové výši 5 906 954,- Kč
Pro 6
Usnesení č. 3/14/2021 bylo přijato

Proti 0

Zdržel se

0

6. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 3/2005 mezi obcí Valšov a AQUAstopem v.o.s. –
provozování vodovodu
Starostka obce Valšov seznámila zastupitelstvo obce s dodatkem č. 1 k mandátní smlouvě č. 3/2005
mezi obcí Valšov a fi AQUAstop v.o.s. – o provozování vodovodu. Předmětem dodatku č. 1
k mandátní smlouvě je rozšíření služby vzhledem k navýšení hodnoty majetku a rozšíření rozsahu
vodovodní sítě a dále pak nové úpravny vody, zdrojů HVV1 a HVV2. Nyní je finanční objem
provozovaného majetku vodovodu dle majetkové a provozní evidence zvýšen na hodnotu
19 177 000,00 Kč proti 11 900 000,00 Kč, která byla při uzavření smlouvy v roce 2005. Dodatkem č.1
bude navýšena cena služby za provozování vodovodu na rok 2021 na 98 800,00 Kč.
Nebyly vzneseny jiné připomínky a návrhy.
Návrh usnesení č. 4/14/2021
ZO Valšov schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 3/2005S mezi obcí Valšov a firmou
AQUAstop v.o.s. – o provozování vodovodu v obci Valšov a pověřuje starostku obce jejím
podpisem
Pro 6
Usnesení č. 4/14/2021 bylo přijato

Proti

0

Zdržel se 0

7. Žádost o sponzorský dar na 11. ročník závodu kol kolem přehrady SH (Slezská Harta Head
Bike Maraton)
Dne 15.2.2021 byla obci Valšov od Služby Leskovec nad Moravicí doručena žádost o poskytnutí
sponzorského daru na 11. ročník závodu kol kolem přehrady SH (Slezská Harta Head Bike Maraton)
který by se měl konat dne 5.6.2021. Pokud by však ke konání výše uvedené akce nedošlo v souvislosti
se situací COVID-19, byla by celková výše sponzorského daru sponzorům vrácena.
Návrh usnesení č. 5/14/2021
ZO Valšov schvaluje poskytnutí sponzorského daru spol. Služby Leskovec n.Moravicí s.r.o. na
11. ročník závodu kol kolem přehrady SH (Slezská Harta Head Bike Maraton) ve výši 5.000,- Kč
Pro 6
Usnesení č. 5/14/2021 bylo přijato

Proti 0
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Zdržel se 0

8. Žádost obce Valšov o bezúplatný převod zem. pozemku (SPÚ – pozemek, plocha Územním
plánem určená k výstavbě hřbitova – část pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Valšov)
Obec Valšov podala dne 17.2 2021 žádost o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7
odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 503/2012 Sb. , o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Část pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Valšov je změnou
č.1 Územního plánu obce Valšov vymezen na veřejně prospěšnou stavbu- hřbitov. 18.3.2021 bylo
doručeno sdělení od SPÚ, že souhlasí s bezúplatným převodem a je nutné doložit předepsané přílohy
jako např. schválení bezúplatného převodu zastupitelstvem, vyhotovení geometrického plánu, který
bude oddělovat část pozemku p.č. 526/1 v k.ú.Valšov, která je určena k výstavbě hřbitova atd.
Návrh usnesení č. 6/14/2021
ZO Valšov schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Valšov za účelem
realizace veřejně prospěšné stavby – hřbitova
Pro 6
Usnesení č. 6/14/2021 bylo přijato

Proti

0

Zdržel se 0

Návrh usnesení č. 7/14/2021
ZO Valšov schvaluje vyhotovení geometrického plánu, který bude řešit oddělení části bezúplatně
převáděného pozemku p.č. 526/1 v k.ú.Valšov ( za účelem realizace veřejně prospěšné stavbyhřbitova) od SPÚ( Státní pozemkový úřad).
Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 7/14/2021 bylo přijato
9. Vnitřní směrnice 1/2021 o poskytování náhrad výdajů při tuzemských a zahraničních cestách
členů ZO a zaměstnanců obce Valšov
Zastupitelstvu obce byla předložena Vnitřní směrnice 1/2021“ o poskytování náhrad výdajů při
tuzemských a zahraničních cestách členů ZO a zaměstnanců obce Valšov. Směrnice je vyhotovena
v souladu se zákony č.262/2006 Sb.,zákoník práce, č. 128/2000Sb., o obcích a vyhlášky č. 589/2020
ze dne 21.12.2020 v platných zněních.
Návrh usnesení č. 8/14/2021
ZO Valšov schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2021 o poskytování náhrad výdajů při tuzemských a
zahraničních cestách členů ZO a zaměstnanců obce Valšov
Pro 6
Usnesení č. 8/14/2021 bylo přijato

Proti 0

Zdržel se 0

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-801990/A
(mezi obcí Valšov a ČEZ Distribuce a.s.) – el. přípojka k p.č. 296/10 v k.ú. Valšov
Na zasedání zastupitelstva obce v 9.12.2020 byla projednávána tatáž smlouva, která obsahovala
jinou trasu vedení elektrické přípojky, ale pro nesouhlas jednoho z vlastníků pozemku, kde měla
být mimo jiné také přípojka vedena byla navržena jiná trasa vedení el. přípojky. V lednu 2021
obdržela obec Valšov návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-801990/A (mezi obcí Valšov a ČEZ Distribuce a.s.) – el. přípojka k p.č. 296/10 v k.ú. Valšov,
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kde je navrženo pro vedení el. přípojky dělat 3x protlak pod stávající místní komunikací na p.č.
884/3 a dále pak vést el. přípojku v celé délce hřiště na p.č. 300/2 v k.ú. Valšov. Z diskuze vzešla
obava, že při zřízení přípojky na pozemku hřiště, by byla znemožněna jeho rekonstrukce (ve
strategii má obec Valšov schválenou rekonstrukci hřiště s multifunkčním využitím) a jeho dalšího
užívání k účelu za kterým bylo hřiště historicky zřízeno.
Návrh usnesení č. 9/14/2021
ZO Valšov neschvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-801990/A (mezi obcí Valšov a ČEZ Distribuce a.s.) – el. přípojka k p.č. 29/10 v k.ú. Valšov
z důvodu nesouhlasu s navrhovaným umístěním vedení na obecním pozemku č. 300/2 (hřiště) v
k.ú.Valšov.
ZO Valšov pověřuje starostku a místostarostu obce k dalšímu jednání v dané věci.
Pro
Usnesení č. 9/14/2021 bylo přijato
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Proti 0

Zdržel se 0

11. Žádost o prodej pozemku p.č. 145/24 s výměrou 335 m2, p.č. 145/25 s výměrou 107 m2,
146/4 s výměrou 111 m2, pozemky řeší přístup k č.p. 119 a č.p. 5 v obci Valšov, k.ú. Valšov
Dne 9. 12. 2020 byla na mailovou adresu obce Valšov doručená žádost od p. Richarda Červinky ve
věci prodeje pozemku p.č. 145/24 s výměrou 335 m2, p.č. 145/25 s výměrou 107 m2, 146/4
s výměrou 111 m2, pozemky řeší dle žádosti - přístup k domu č. p. 119 a domu č. p. 5 v obci Valšov,
k.ú. Valšov. Pozemky byly prohlédnuty v terénu a byly důsledně prozkoumány mapové přílohy
z kterých vyplynulo, že do částí výše uvedených pozemků zasahují pozemní komunikace (p.č. 881/11
dle pasportu komunikací označena č. 16c a účelová komunikace p.č. 881/1 v k.ú. Valšov). Po diskuzi
bylo navrženo usnesení.
Návrh usnesení č. 10/14/2021
ZO Valšov souhlasí s prodejem pozemků p.č. 145/24 ,
p.č. 145/25 a 146/4 po vyměření a zhotovení geometrických plánů (z pozemků budou vyňaty ty
části, které zasahují do přilehlých pozemních komunikací)
Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 10/14/2021 bylo přijato

Zdržel se 0

12. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Valšov
Dne 22. 2. 2021 byla obci Valšov doručena žádost od p. V. Smutkové a p. J. Buršíka o pronájem části
pozemku p. č. 300/1 v k. ú. Valšov, zahrada s výměrou cca 450 m2.žadatelé jsou novými vlastníky
přilehlého rodinného domu č. p. 73, část pozemku která je uvedena v žádosti je dlouhodobě
zaplocena a vlastníci domu č. p. 73 ji užívají. Paní Smutková a p. Buršíkem by měli zájem si pozemek
odkoupit, ale aby ho neužívali bez právního nároku, proto žádají nyní i o pronájem. Vzhledem,
k tomu, že byla podána současně i žádost o prodej, bylo zastupitelstvem navrženo neschválení
záměru vyhlášení pronájmu této části pozemku a bylo navrženo jednat o podmínkách prodeje části
p. č. 300/1 v k. ú. Valšov.
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Návrh usnesení č. 11/14/2021
ZO Valšov neschvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Valšov
Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 11/14/2021 bylo přijato

Zdržel se 0

13. Žádost o prodej části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Valšov
Dne 22. 2. 2021 byla obci Valšov doručena žádost od p. V. Smutková a p. J. Buršíka o prodej části
pozemku p. č. 300/1 v k. ú. Valšov, zahrada o výměře cca 450 m2. Tak jak bylo uvedeno výše jsou
žadatelé noví vlastníci domu č.p.73 a protože přilehlý pozemek část p. č. 300/1, zahrada, tvoří funkční
celek s domem zastupitelstvo po diskuzi navrhlo část pozemku žadatelům prodat. Je však nutné
vyhotovit geometrický plán, na náklady žadatelů, který oddělí část pozemku tak, aby byl zachován
zelený pruh u chodníku a kontejnerové stání u chodníku. Bylo navrženo usnesení.
Návrh usnesení č. 12/14/2021
ZO Valšov souhlasí s dělením pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Valšov a po oddělení části dle žádosti
se bude jednat o jeho prodeji.
ZO také pověřuje starostku obce k zajištění vyhotovení geometrického plánu.
Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 12/14/2021 bylo přijato

Zdržel se 0

14. Dodatek č. 8 ke smlouvě o svozu odpadu ze dne 1.12.2014
Starostka obce Valšov předložila na vědomí zastupitelstvu obce Dodatek č. 8 ke smlouvě o svozu
odpadu ze dne 1.12. 20014, který je v souladu s novým zákonem o odpadech 541/2020 Sb.,Který
vstoupil v platnost 1.1.2021. Dále bylo sděleno, že byl uplatněn nárok na zahrnutí komunálního
odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu pro období kalendářního
roku 2021. Rozhodné údaje pro uplatnění výše uvedeného je počet obyvatel obce k 1. 1. 2020 (239),
množství odpadu na obyvatele 0,2t. Celkové množství odpadů obce, na které se v roce 2021 vztahuje
výjimka pro zařazení do dílčího nákladu poplatku dle §57 zákona 514/2020 Sb., o odpadech je
239 x 0,2= 47,8 tun a to na skládce TKO Dvorce-Rejchartrice. Dle nového zákona o odpadech se bude
každý rok snižovat množství kom.odpadu na obyvatele až na 0,12 t. Nejdůležitější je edukovat
obyvatele k menší tvorbě odpadů a pokud už odpad vznikne tak ho důsledně vytřídit.
Návrh usnesení č. 13/14/2021
ZO Valšov bere na vědomí dodatek č. 8 ke smlouvě o svozu odpadu ze dne 1.12.2014
Pro bere n Proti 0
Usnesení č. 13/14/2021 bylo přijato

Zdržel se 0

15. Žádost o napojení na obecní vodovod (zřízení vodovodní přípojky nemovitostí, které jsou
částí v k.ú. Valšov p.st.p.č. 4, p.č. 3/2, 3/4, 4/2, a p.č. 14/1, a části v k.ú. Moravský Kočov –
p.č. 631, 632)
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Dne 2. 3. 2021 byla od manželů Kvapilových doručena elektronicky na mailovou adresu obce Valšov
žádost o napojení na obecní vodovod nemovitostí, které jsou částí v k.ú. Valšov p.st. p.č. 4, p. č. 3/2,
3/4, 4/2 a p. č. 146/16 a části v k.ú. Moravský Kočov – p. č. 631, 632). Výše uvedené nemovitosti jsou
manželským párem využívány k rekreačním účelům.
Byla zhodnocena celková situace ohledně zásob pitné vody v obci Valšov, dále bylo konstatováno, že
minulý rok (2020) byl rozšířen vodovodní řad o dva zdroje pitné vody ( vrty) a vybudování vodojemu
o objemu 70m3. Po diskuzi bylo navrženo usnesení.
Usnesení č. 14/14/2021
ZO Valšov schvaluje napojení na obecní vodovod pozemků v k.ú. Valšov p.st.p.č. 4, p.č. 3/2, 3/4,
4/2, a p.č. 146/16, a v k.ú. Moravský Kočov – p.č. 631, 632 na náklady žadatelů.
Pro
Usnesení č. 14/14/2021 bylo přijato
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Proti 0

Zdržel se 0

16. Prodej ručního posypového vozíku
Starostka obce Valšov předložila zastupitelstvu obce návrh na prodej ručního posypového vozíku zn.
Geopart, který již obec nevyužívá. Stroj sloužil k posypu chodníků a místních komunikací v zimním
období 2019. Stroj byl zakoupen ke dni 15. 2. 2019 za pořizovací cenu 3024,- Kč včetně DPH. Po
zakoupení malotraktoru s radlicí a sypačem, není již pro obec tento ruční vozík využitelný. Z těchto
důvodů je navržen prodej ručního posypového vozíku. Po diskuzi bylo navrženo usnesení.
Návrh usnesení č. 15/14/2021

ZO Valšov vyhlašuje záměr prodeje ručního posypového vozíku zn. Geopart za cenu 2.000,- Kč.
Pro 6
Usnesení č. 15/14/2021 bylo přijato

Proti 0

Zdržel se 0

17. Nákup příslušenství za traktor KIOTY - sekačka se sběrným košem
Starostka obce Valšov předložila zastupitelstvu obce záměr nákupu a rozšíření příslušenství za
malotraktor KIOTY a to konkrétně o sekačku se sběrným košem(sekání fotbalového hřiště, parku).
Místostarosta zastupitele seznámil s průzkumem, který v souvislosti se záměrem nákupu příslušenství
k malotraktoru provedl.
Usnesení č. 16/14/2021
ZO Valšov schvaluje nákup příslušenství za traktor KIOTY a to v podobě sekačky se
sběrným košem
Pro
Usnesení č. 16/14/2021 bylo přijato

6

Proti 0
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Zdržel se 0

18. Inventarizační zpráva za rok 2020
Zastupitelstvu obce Valšov byla předložena inventarizační zpráva za rok 2020. Inventarizace byla
provedena ke dni 31. 12. 2020, zahájena byla dne 5. 1. 2021 a k jejímu ukončení došlo dne 22. 1.
2021. Předsedou inventarizační komise byl p. Vladislav Marko a členy byli p. Jan Brenkus
a p. Bc. Markéta Foldynová.
Usnesení č. 17/14/2021
ZO Valšov schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020
Pro

6

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 17/14/2021 bylo přijato

19. Přijetí dotace z MSK – „Obnova a výstavba autobusových čekáren v obci Valšov“

Starostka sdělila , že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na 3. zasedání dne 17. 3. 2021
usnesením číslo 9/17 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2021" v dotačním titulu 1 na projekt obce Valšov "Obnova a výstavba autobusových
čekáren v obci Valšov". Zastupitelstvo obce Valšov se musí rozhodnout zda-li dotaci přijme
a schválí předloženou smlouvu na uvedený projekt mezi obcí Valšov a Moravskoslezským
krajem (poskytovatelem dotace)
Usnesení č. 18/14/2021
ZO Valšov schvaluje přijetí dotace z MSK – na projekt „Obnova a výstavba autobusových
čekáren v obci Valšov“
Pro
Usnesení č. 18/14/2021 bylo přijato

6

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 19/14/2021
ZO Valšov schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z MSK – na projekt „Obnova a výstavba
autobusových čekáren v obci Valšov“ a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Pro
Usnesení č. 19/14/2021 bylo přjato

6

Proti 0

Zdržel se 0

20. Výběr z nabídek na dodávku + montáž + stavební práce na realizaci projektu „Obnova a
výstavba autobusových čekáren v obci Valšov“

V termínu do 18. 3. 2021 do 12:00 hod. mohli zájemci, podat nabídku na dodávku+ montáž
a stavební práce na realizaci projektu „Obnova a výstavba autobusových čekáren v obci
8

Valšov“. Do výše uvedeného termínu byly dodány 2 nabídky na dodávku a montáž, a to od
společnosti Deta spol s r.o. Bruntál, ve výši 125.804,- Kč včetně DPH a od Venduly
Kyščiakové, Zábřeh ve výši 167.385,35 Kč včetně DPH a jedna nabídka na stavební práce
Fi. Jiří Zítka –tesařské a zednické práce za cenu 108 628,- Kč včetně DPH.
Po posouzení předložených nabídek bylo konstatováno, že nabídka od firmy Deta spol.s.r.o.
je sice nejlevnější, ale dle výzvy, která byla firmám zaslána a měřitelných cílů v žádosti o
dotaci je přípustný materiál , ze které má být autobusová čekárna realizována je dřevo, kov
a bezpečností sklo, tato nabídka však obsahuje i materiál plast (polykarbonát).
Nabídka fi. Vendula Kyščiaková – zámečnictví je v souladu s výzvou. Po diskuzi a důkladném
zvážení a prověření nabídek bylo navrženo usnesení.
Usnesení č. 20/14/2021
1. ZO Valšov schvaluje nabídky na realizaci projektu „Obnova a výstavba autobusových
čekáren v obci Valšov“
 Fi. Záměčnictví Vendula Kyščiaková – na dodávka a montáž autobusových
čekáren
 Fi . Jiří Zítka tesařské a zednické práce – na stavební práce – podloží pod
autobusové čekárny
Pro
5
Usnesení č. 20/14/2021 bylo přijato

Proti 0

Zdržel se 1( Marko)

21. Informace o schváleném projektu ze SZIF – „Pořízení nového vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost v obci Valšov“ – podpis dohody, marketingový průzkum nákup vybavení
Starostka sdělila zastupitelům,že byla v 1/2021 podepsána dohoda se SZIF o poskytnutí dotace na
výše uvedený projekt, který byl podán v loňském roce.
Byl proveden marketingový průzkum a na základě něho bylo objednáno zboží dle projektu- 20 sad
pivních setů, 2 nůžkové stany velikosti 3x3 a 6x3 metry, 1ks. mobilní toalety a 13 ks. stolů a 78
židli do kulturní místnosti na OÚ. Vše již bylo dodáno a zaplaceno. V současné době pracuje na
vyúčtování dotace.
ZO Valšov bere na vědomí

22. Rozpočtové opatření 9, 10/2020
Jedná se o úpravy mezi položkami, rozpočet nebyl navýšen ani ponížen. Obě rozpočtová opatření
byla schválena starostkou 12/2020 a následně zveřejněny na e-desce obce Valšov.
ZO Valšov bere na vědomí
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23. Dodatel č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 5.4.2013 (obec Valšov + Spojené lesy s.r.o.)
Starostkou bylo sděleno, že Spojené lesy s.r.o. mají již od roku 2013 v nájmu obecní lesy, nájemné
se upravuje každý rok dle hospodaření a prací v lesních porostech a na pozemcích určených
k plnění funkce lesa. Nájemné na rok 2021 činí 1000,- Kč. Nájemce zajišťuje výsadbu nových
porostů a péči o ně.
ZO Valšov bere na vědomí

24. Vytipovat vhodné prostory k prodeji potravin v obci Valšov
Starostka byla oslovena p.T. Válkem zda-li neví o prostoru v obci kde by mohl provozovat obchod
s potravinami. P. Válek požádal, aby byla tato záležitost také projednána v zastupitelstvu. Z diskuze
vyplynulo, že obec Valšov nemá k dispozici prostory, kde by mohl být provozován obchod
s potravinami.
Co se týká prostorů vhodných k provozování obchodu s potravinami u ostatních občanů, není obci
známo.
ZO Valšov bere na vědomí

Příprava ploch k výstavbě RD nad hřištěm (řešení, postup)
Bylo diskutováno téma přípravy plochy p.č. nad fotbalovým hřištěm. Je to plocha vymezena
územním plánem k výstavbě rodinných domů. Je třeba zde navrhnou dělení pozemků a jejich
zasíťování( el. přípojky, vodovod, místní komunikace). Vzhledem k tomu, že je to zcela nové, dosud
nezastavěné území, je nutné k tomuto prostoru přistoupit velmi odpovědně a nechat zpracovat
architektonickou studii, která by dané území vyhodnotila a navrhla zde možné řešení, které by
zapadlo do naší obce. Bylo navrženo zajistit průzkum, podklady a oslovení zpracovatelů takových
studií.
ZO Valšov pověřuje starostku obce průzkumem a zajištěním podkladů k přípravě ploch
k výstavbě RD nad hřištěm.
Pro

6

Proti 0

Zdržel se 0

25. Informace Mikroregion SH, DSO Bruntálsko
Starostka informovala o svazcích ve kterých je obec Valšov členy a s jejich činností. Sdělila, že svazek
obcí Bruntálsko nyní pracuje na strategii celého území Bruntálska, spolupracuje s Mikroregionem SH,
prostřednictvím tohoto svazku čerpala dotaci na kompostéry, projekt který byl podán na elektronické
desky a webové stránky obcí, nebyl úspěšný.
Mikroregion SH provozuje především lodní dopravu i provoz dlouho diskutované elektrolodě „Harta“.
V současné době Mikroregion SH zpracovává projekt na cyklostezku kolem přehrady SH, projekt je ve
fázi stavebního povolení a je podaná žádost o dotaci na realizaci dílčích úseků cyklostezky.
ZO Valšov bere na vědomí
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26. Žádost o fin. dar DČOV v novostavbě RD na p.č. 95/3 v k.ú. Valšov (p. Vozihnoj a p.
Kurucová)
Starostka sdělila, že dne 18. 3.2021 byla doručena žádost p. Vozihnoje a p. Kurucové
o poskytnutí finančního daru na výstavbu DČOV (domovní čistička odpadních vod). Žadatelé
byli upozorněni, že darovací smlouva bude schválena a dar poskytnut až po předložení
dokumentů o funkčnosti a zprovoznění DČOV k novostavbě RD na p.č. 95/3 v k.ú. Valšov.
ZO Valšov bere na vědomí

25. Stížnost – zajištění psů u domu č.p. 14 v obci Valšov
Starostka sdělila, že se hromadí stížnosti ohledně psů u domu č.p 14. Jedná se konkrétně o dva
velké psy (rotvajlery), kteři jsou za plotem, ale plot není dle stěžovatelů dostatečný a bojí se zde
procházet či projíždět.
Požadují, aby bylo vše projednáno s majitelem psů a učiněno opatření, které by zabránilo
případnému úniku psů a předešlo se tak případnému napadení člověka či jiného zvířete.
Starostka konstatovala, že již v minulém roce byl proveden pohovor s vlastníkem těchto psů, kdy
opravil a zvýšil plot z přední strany nemovitosti č. p.14 v obci Valšov. Ze stížností však vyplývá, že
toto opatření není dostačující a nezajistilo klid a bezpečí procházejícím a projíždějícím občanům.
ZO Valšov pověřuje starostku obce k jednání s majitelem psů ve věci
zajištění bezpečnosti

Starostka dále vznesla dotaz k zastupitelům:
Jaký názor máte na uzavření hřišť v obci Valšov v současné epidemiologické situaci?
Foldynová: je na hřištích taková velká návštěvnost?
Kučerová: na dětském hřišti zaznamenávám ojediněle návštěvu maminky s jedním až dvěma dětmi,
neviděla jsem tam kumulaci více rodin. Na hřišti před OÚ při dobrém počasí jsou děti, kteří zde jezdí
na kole, koloběžce a nebo hrají fotbal, napočítala jsem jich tam maximálně cca 10 pohromadě.
Foldynová: maximálně bych tam napsala o dodržování rozestupů a hygienických pravidel.
Marko: nevidím důvod k zavření hřišť.
Remešová: nemyslím si, že by se hřiště měla zavřít, je přece na rodičích, aby zhodnotili zdravotní stav
svých děcek a pokud je pustí ven, protože jsou zdraví, nebránila bych jim chodit na hřiště.
S diskuze vyplynulo, že v současné době není v naší obci takové ohnisko nákazy Covid 19, že by
návštěva a sportování dětí na hřištích, mohlo ohrozit ostatní obyvatele. V současné době nebyl
shledán důvod obecní hřiště uzavírat pro veřejnost.
Zasedání bylo ukončeno 19,45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

2) Rozpočet na rok 2021
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Zápis byl vyhotoven dne: 18. 3. 2021

Zapisovatel: Bc. Markéta Foldynová …………………………………………

Ověřovatelé: Lukáš Brenkus……………………………………………….
Vladislav Marko ………………………………………..
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