ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

7-8/2008

Úvod
Už delší dobu trápí většinu občanů Kelče stav průjezdní silnice, která byla vybudována před
více než 60 lety. Její stav je takový, že ohrožuje bezpečnost provozu aut i pěších. Po dlouhých
jednáních a přípravě došlo k dohodě se správou silnic Zlínského kraje a městem Kelč o
společné investici, která by tento stav vyřešila. Byl zpracován společný projekt na
rekonstrukci silnice, která probíhá přes celou Kelč, a na vybudování nových chodníků a
napojení místních komunikací. Společně jsme vybrali dodavatele stavby a probíhá zajišťování
prostředků na financování této akce. Pokud budou probíhat přípravné akce úspěšně, budou
práce zahájeny v srpnu letošního roku.
Celá investice se skládá ze 3 staveb :
První stavba začíná u vjezdu do Kelče od Hranic a od Bystřice pod Hostýnem a pokračuje po
náměstí. Na náměstí budou práce přerušeny, dojde pouze k opravě. Požadavky památkářů
neumožní plynulé pokračování celé akce. Dále bude stavba pokračovat pod náměstím. U
autobusového nádraží bude vybudován kruhový objezd. Tím dojde ke zpřehlednění
křižovatky a také se tím sníží rychlost vozidel. První stavba končí na křižovatce u pekárny
Viva.
Druhá stavba pokračuje směrem na Valašské Meziříčí a končí na konci Kelče.
Třetí stavba pokračuje směrem na dolinu a končí u mostu přes Juhyni.
V rámci této stavby bude také opravena cesta směrem ke hřbitovu po budovu „staré školy“,
dnes penzionu pro důchodce. Toto je stručný popis akce. Součástí stavby je také vybudování
nových chodníků, vjezdů do domů a vjezdů na místní komunikace. Další nutnou stavbou je
výměna vodovodního řádu, který leží v nově vybudovaných chodnících. Tato stručná zpráva
vypadá optimisticky, ale celá stavba bude velmi náročná. Dodavatelé stavby budou muset
řešit mnoho problémů. Bude nutné zajistit objízdné trasy, zajistit plynulé zásobování
obchodů, příjezd občanů do domů, služby, např. odvoz odpadů, poštu, příjezd
zdravotníků.Znamená to hledat kompromisy a řešení, která by byla vhodná pro všechny a
znamenala minimální omezení. Chtěl bych požádat všechny občany, aby měli v průběhu prací
maximální pochopení pro tyto problémy.
Věřím, že společným úsilím dovedeme celou akci do zdárného konce, který předpokládáme v
srpnu 2009.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

Usnesení z 21.zasedání Rady města Kelče dne 9.6.2008








Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání Rady města Kelč.
Rada bere na vědomí předložené zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Kelč s
doporučením zastupitelstvu ke schválení.
Rada byla seznámena s žádostí p. Marie Strnadlové, Kelč 504 o odkoupení bytu č. 504/3 v
domě č.p. 504 v Kelči a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej za cenu, která byla
stanovena komisí pro prodej těchto bytů.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor – místnost u bočního vstupu o ploše 9
m2 v kině Kelč.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 2.000,- Kč Obchodní hospodářské komoře ve
Vsetíně na uspořádání Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí v roce 2008.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 2.000,- Kč Občanskému sdružení Anděl, Kelč
290 na uspořádání akce „Superogar z Kelče“ dne 8.6.2008.
















Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 10.000,- Kč oddílu odbíjené TJ Kelč na činnost
v roce 2008.
Rada schvaluje umístění přípojek inženýrských sítí v obecním pozemku parc.č. 2023/1 v k.ú.
Kelč – Nové Město pro kanalizační a vodovodní přípojku k domu č.p. 331 v Kelči a pozemku
parc.č. 49 v k.ú. Komárovice pro el. přípojku k čerpací stanici podle předložených žádostí.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k „Dohodě o podmínkách zřízení stavby silnice II/439,
III/43911, III/43917: Kelč, průjezdní úsek obce“ s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, K majáku
5001, Zlín podle předloženého návrhu a pověřuje starostu dalším jednáním.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci integrovaného projektu s názvem
„Silnice II/439, III/43911, III/43917: Kelč, průjezdní úsek obce“ s Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, K majáku 5001, Zlín podle předloženého návrhu a pověřuje starostu dalším jednáním.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vodovodu s VaK Vsetín, a.s., Jasenická 1106,
Vsetín v rozsahu stavebních objektů 301.1, 301.2, 311 a 321 podle projektu stavby „Silnice
II/439, III/43911, III/43917: Kelč, průjezdní úsek obce“.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o krátkodobém investičním úvěru s
Českou spořitelnou, a.s., pobočka Nový Jičín na předfinancování akce „Silnice II/439,
III/43911, III/43917: Kelč, průjezdní úsek obce“.
Rada připravila návrh prodejních cen pro jednání o majetkoprávních záležitostech na 10.
zasedání zastupitelstva dne 12.6.2008.
Rada souhlasí s převodem dvou vyhrazených parkovacích míst u bytového domu č.p. 510
mezi Josefem Kunovským, Řeznictví Kunovský s.r.o. a Rostislavem Kunovským, Kelč č.p. 510.
Rada byla seznámena s žádostí o odprodej spoluvlastnického podílu k pozemku st. 458 v k.ú.
Kelč – Nové Město odpovídajícímu velikosti bytové jednotky č. 513/08. Rada s prodejem
spoluvlastnických podílů k pozemkům pod bytovými domy nesouhlasí, vztah k těmto
pozemkům bude i nadále řešen smlouvou o výpůjčce.

Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
12.6.2008













Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč k 31.3.2008
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje dle § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, předložené zadání pro zpracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 994/1, zahrada o výměře 2385 m2 v k.ú. Kelč
– Nové Město podle geometrického zaměření skutečného stavu hranice, manželům Josefu a
Marii Srkalovým Kelč č.p. 507 a manželům Antonínu a Ireně Menšíkovým, Kelč čp. 508 za
cenu 70,- Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č. 162/1, ostatní plocha o výměře 14 m2 v
k.ú. Kelč – Nové Město podle geometrického plánu označenou parcelním číslem st. 407/2
panu Pavlu Vallovi, Kelč č.p. 191 za cenu 100,- Kč/m2.
Zastupitelstvo odkládá prodej pozemku parc.č. st. 69 zast. plocha a nádvoří o výměře 183 m2
v k.ú. Kelč – Nové Město a předává návrh k novému projednání Radě města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků parc.č. 314/1 a 318, orná půda o výměře 745
m2 v k.ú. Kelč – Staré Město podle geometrického plánu označenou parcelním číslem 314/24
manželům Zdeňku a Jarmile Orlovým, Kelč č.p. 559 za cenu 48.200,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc.č. 274 ost. plocha o výměře 149 m2 a st. 74
zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2, oba v k.ú. Komárovice, obci Kladeruby, PSČ 756 43,
IČ: 00303933 za cenu 1,- Kč, popřípadě darování.












Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č. 694 vodní plocha včetně stavby vodní
nádrže Valcha v k.ú. Kelč – Staré Město, Místní organizaci Českého rybářského svazu Kelč za
cenu 200.000,- Kč. Výměra pozemku bude stanovena geometrickým odměřením. V kupní
smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro Město Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej bytu č. 504/3 v domě č.p. 504 v Kelči včetně podílu na
společných částech domu a pozemku parc.č. st. 355 v k.ú. Kelč . Nové Město, paní Marii
Strnadlové, Kelč č.p. 504 za cenu 144.900,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě k částem pozemků PK
parc.č. 232/3 a 232/4 v k.ú. Kelč – Staré Město s vybranými zájemci na stavbu rodinného
domku s těmito podmínkami:
- kupní cena za pozemek bude 100,- Kč/m2
- kupní cena bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy, nejpozději při kolaudaci stavby RD
- stavba RD musí být zahájena do 2 roků od schválení změny č. 4 územního plánu sídelního
útvaru Kelč
Zastupitelstvo schvaluje ve veřejném zájmu obce projekt akce "Silnice II/439, III/43911,
III/43917 : Kelč, průjezdní úsek obce" a přijetí investičního úvěru od české spořitelny, a.s., ve
výši 30,000.000,- Kč na financování této akce s termínem splacení nejpozději do konce I/Q
2010, se zajištěním úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 1/2008 o stanovení okruhu
vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno.
Zastupitelstvo schvaluje pokračování spolupráce s developerskou společností DELOP –HP,
s.r.o., se sídlem Ř. Volného 411, Příbor o společné investici směřující k výstavbě bytových
domů v lokalitě „na Zátopkovém“. Ve smlouvě o investiční spolupráci bude sjednáno
ustanovení o ukončení platnosti smlouvy k 30.6.2009, pokud do této doby developerská
společnost nevyřídí stavební povolení na výstavbu bytových domů v této lokalitě.

MěÚ informuje
Kontaktní místo státní sociální podpory, výměna občanských průkazů – upozornění
občanům, svoz tříděného odpadu pro 2.pololetí 2008
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči ve 3. čtvrtletí 2008
Červenec 2008
Středa 9. 7. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 16. 7. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 23. 7. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 30. 7. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Srpen 2008
Středa 13.8. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 27.8. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Září
Středa 10.9. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 24.9. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny :

Pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod.
Úterý,čtvrtek 8,00 – 13,00 hod.

Městský úřad Valašské Meziříčí, oddělení EO, OP a CD
Výměna občanských průkazů – upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že nejpozději dnem 31.12.2008 skončí platnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003. Konec platnosti se vztahuje i na
občanské průkazy s vyznačenou platností“bez omezení“ s výjimkou občanských průkazů
občanů narozených před 1. lednem 1936. Proto žádáme občany, kteří vlastní tento občanský
průkaz, aby co nejdříve provedli jeho výměnu. Výměna je bezplatná.

Svoz tříděného odpadu pro 2. pololetí 2008
Směsný papír - modré pytle + Nápojový karton – oranžové pytle
14.8. 9.10. 13.11.
Tříděný plasty - žluté pytle
17.7. 14.8. 9.10. 13.11.
Tříděné sklo - zelené , bílé pytle
15.8. 21.11.
plast – žlutá barva
papír – modrá barva
tetrapack – oranžová barva
bílé sklo – bílá barva ( momentálně i šedá )
barevné sklo – zelená barva
Dodržujte barevné rozlišení pytlů pro každý druh tříděného odpadu !

Kultura
Letní škola barokní hudby, Mezinárodní folklórní festival - Babí léto 2008, Zájezd pro
děti
Letní škola barokní hudby se po pěti letech strávených v Rajnochovicích přestěhovala
do Kelče
Hudební workshop určený mladým hudebním profesionálům rozvíří na několik srpnových dní
poklidnou atmosféru města a zaplní jeho ulice hudbou. Na šestý ročník barokní školy se
sjedou studenti a lektoři z celého světa, aby zde společně nazkoušeli a provedli nádherné
skladby francouzské barokní literatury. Jejich týdenní práce bude probíhat na ZŠ Kelč, v
prostorách zámku, v kulturním domě a v obou zdejších kostelích.
Lektorský tým je tvořen profesionály, kteří jsou špičkami v oblasti tzv. stylové interpretace

hudby starších slohových období (hudba je hrána tak, jak byla napsána v 18. stol. – na
původní nástroje nebo jejich věrné kopie, které se do velké míry liší od dnešních moderních
nástrojů, a to nejen ve způsobu hry, ale hlavně ve zvuku). Pro letošní ročník se podařilo získat
umělce např. z Polska (Anna Mikolajczyk – soprán), Španělska (Peter Biely – barokní housle,
Peter Krivda – vola da Gamba), Mexika (Roberto Bando – barokní příčná flétna), USA (Joel
Frederiksen – bas), Holandska (Eva Harmuthová – barokní hoboj), Maďarska (László Préda –
barokní trubka) a samozřejmě z České republiky a Slovenska (Peter Zajíček – koncertní mistr,
Jan Čižmář – loutna, theorba, Veronika Jíchová – barokní viola) Dirigentem je, jako každý
rok, Roman Válek.
Žhavou novinkou letošních kurzů je výuka barokního tance, kterou zajistí dlouholetá
choreografka souboru Hradišťan paní Laďka Košíková.
Obyvatelé Kelče a širokého okolí jsou srdečně zváni také na celou řadu koncertů,které se v
rámci Letní školy barokní hudby uskuteční. Nejprve na koncert lektorů, 10. 8. ve 21 hodin v
kostele sv. Petra a Pavla, následuje první studentský koncert 12. 8. ve 20 hodin tamtéž.
Druhý studentský koncert proběhne na nádvoří zámku 13. 8. ve 21 hodin a kromě barokního
tance čeká na posluchače také příjemné zpestření v podobě pohárku vína.
Závěrečné koncerty letošních kurzů budou tři. Zazní na nich známé Te Deum M. A.
Charpentiera společně s Te Deum J. B. Lullyho, velmi nápaditá choreografická symfonie J. B.
Rebela a stejně jako v loňském roce, doplní program svým vystoupením vítězové
interpretační soutěže, jejíž druhý ročník na kurzech proběhne. Účinkovat bude velký smíšený
pěvecký sbor, menší vokální ansámbl, barokní orchestr a sólisté. Premiéru můžete
vyslechnout v pátek 15. 8. V kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Anny v Rajnochovicích,
reprízu o den později v bazilice Panny Marie na sv. Hostýně v 19 hodin a derniéra zazní opět
v Kelči 17. 8. V 15 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Všichni jste srdečně zváni!
(T.Válková)

Mezinárodní folklórní festival
Babí léto 2008
10. – 14. září 2008 – Valašské Meziříčí, Hustopeče nad Bečvou, Kelč
Kelč - neděle 14. září 2008
V hlavních programech se představí domácí i zahraniční dospělí účastníci festivalu. Nedílnou
součástí jsou programy koncipované pro děti – s účinkováním dětských a mládežnických
souborů.
Na 8.ročník festivalu jsou pozvány folklorní soubory a seskupení z České republiky,
Slovenska, Polska, Srbska, Rumunska, Chorvatska a Řecka.
Neděle 14.9.2008 Účast souborů na společné mši – Kelč. Průvod městem Kelč, Jarmark
lidových výrobků, Vystoupení v parku v Kelči
Pořadatel : Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí ve spolupráci s VSPT Bača a DFS
Ovečky, Město Kelč, Městys Hustopeče nad Bečvou
Informace a fotogalerie z minulých let na www.babileto.com

Zájezd pro děti
Město Kelč pořádá v sobotu 6. září 2008 autobusový zájezd pro děti.
Brno :
Mamut * Brněnská přehrada * hrad Špilberk
Přihlášky u pí. Schybolové, tel. 571 665 913

Kopaná
Soutěžní ročník 2007-2008
Neděle 18.5.2008
starší přípravka - Kelč-FC Valašský 2:7
mladší přípravka - Kelč-FC Valašský 1:4
starší žáci - Lutopecny-Kelč 6:2
mladší žáci - Lutopecny-Kelč 1:8
dorost - Chvalčov-Kelč 3:0
muži - Zubří-Kelč 2:2 /0:0/ - Utkání, v němž se rozhodovalo,jestli domácí hráči budou zlobit
dolní Bečvu, která je na prvním místě. Začátek utkání naši hráči nezachytili a domácí si
vytvořili 3 tutovky. Naši zkušeně kombinovali v záloze a jen jednou ohrozili domácího
brankáře. Druhý poločas již přinesl to nejdůležitější-branky. Již ve 48.minutě se trefil Žejdlík
a v 57.minutě Jarek Machač. Poté se karta začala obracet ve prospěch domácího
mužstva.Vyrovnat se domácím podařilo těsně před závěrem utkání. Domácí mohli i vyhrát,
ale střela jejich hráče skončila po doteku břevna na brankové čáře. I přesto,že se hrálo za
deště, utkání remíza slušela.
Sobota 24.5.2008
mladší přípravka - Poličná-Kelč 8:1
starší přípravka - Poličná-Kelč 8:1
starší žáci - Kelč-Holešov 2:4
mladší žáci - Kelč-Holešov 1:5
dorost - měl volno
Neděle 25.5.2008
muži - Kelč-Střítež n/B. 5:0 /2:0/- Ani hostujícím hráčům se nepodařilo prorazit domácí tvrz
našich hráčů na svém hřišti.O tom se hosté přesvědčili již ve druhé minutě, kdy se trefil přímo
z rohu Mizera. Po této brance naši hráči začali na hřišti dominovat a soupeře k vážnější akci
nepustili.Druhou branku střelil Martin Hegar, ten se prosadil střelou z 20 metrů. Ve druhém
poločase již naši hráči polevili a hosté také. Přesto naši upravili skóre na rukavici. Byli to tito
hráči,kteří se mohli radovat ze střelené branky - Petr Vlček, P.Minář a Radim Pastrnek.
Sobota 31.5.2008
starší žáci -Kelč-Slušovice 0:3
mladší žáci-Kelč-Slušovice 0:2
muži Újezd-Kelč 1:3 /1:1/-Poslední utkání, které naši hráči odehráli na soupeřově hrací
ploše, nyní jim zbývají ještě sehrát dvě utkání na domácím hřišti s Loučkou a Prostřední
Bečvou. Po úvodním tlaku našich hráčů, ze kterého kýžené branky nedosáhli, střelili naopak

po chybě naší obrany domácí branku.O vyrovnání se postaral Tomáš Srkala.Ve druhém
poločase již stříleli naši hráči Tomáš Srkala a Lukáš Machač.
Neděle l.6.2008
dorost Štítná n.Vláří- Kelč 2:1
Sobota 7.6.2008

