Obecní úřad Vilémov
Vilémov čp. 7, 783 22 Cholina

Usnesení
z 8. zasedání zastupitelstva obce Vilémov, které se konalo 31. 8. 2011
v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vilémově.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni.
Hlasování:

předseda Martin Slouka, členové Jindřich Juřička a Josef
Polýnek
Vladimír Pouč, Daniel Hynek
dle presenční listiny
0
Schváleno 7 hlasy

UZ/8/2011/1
Zastupitelstvo obce Vilémov po projednání:
1. Určuje a schvaluje zapisovatele z dnešního zasedání ZO p. Tomáše Lakomého
UZ/8/2011/2
1. Schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva obce
2. Volí návrhovou komisi ve složení: předseda Martin Slouka , členové Jindřich Juřička a
Josef Polýnek
3. Volí ověřovatele zápisu: Vladimír Pouč, Tomáš Lakomý
UZ/8/2011/3
Zastupitelstvo obce po projednání došlých nabídek:
1. Schvaluje provozování kanalizace a ČOV externí firmou způsobilou pro tuto
činnost formou nájemní smlouvy. Smlouvu o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto
majetku a jeho rozvoji bude uzavřena s Vodohospodářskou společností ČERLINKA s. r. o.,
se sídlem Cholinksá 1120, 784 01 Litovel.
Záměr obce provozovat kanalizaci a ČOV externí firmou byl vyvěšen na klasické úřední
desce a elektronické desce obecního úřadu v době od 30. 6. 2011 do 18. 7. 2011.
2. Pověřuje starostu obce podepsáním výše uvedené smlouvy.

-2UZ/8/2011/4
Zastupitelstvo obce po projednání :
1. Schvaluje rozpočtové opatření obce č. 3/2011.
UZ/8/2011/5
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1008991121 uzavřené mezi
Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
zastoupený JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., vedoucím Krajského pracoviště pro
Olomoucký kraj, adresa tř. Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc, IČ: 457 97 072
(„převádějící) a obcí Vilémov, se sídlem Vilémov 7, 783 23 Vilémov u Litovle,
IČ: 006 35 316, zastoupenou starostou panem Ing. Vladimírem Hufem („nabyvatel).
Pozemkový fond české republiky jako převádějící spravuje ve smyslu zákona č. 229/1991
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedený pozemek ve vlastnictví státu vedený u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, Katastrální pracoviště Olomouc
na LV 10 002:
- pozemek ve zjednodušené evidenci – pozemkový katastr – pozemkové, obec Vilémov,
parc. č. 616/4 v k. ú. Vilémov u Litovle, druh pozemku: neurčeno
Převádějící uvedenou smlouvou převádí do vlastnictví nabyvatele pozemek
specifikované výše.
2. Pověřuje starostu obce podepsáním výše uvedené smlouvy.
UZ/8/2011/6
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje převod výsledku hospodaření z r. 2010 (jedná se o zisk ve výši 1.225.582,11),
který je vykázán na počátečním stavu účtu 431 (Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení) na účet 432 (Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let, za hlavní i
hospodářskou činnost).
Ve Vilémově dne 31. 8. 2011
…………………………………………..
Martin Slouka, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Pouč
Daniel Hynek

…………………………………………..
Ing. Vladimír Huf, starosta
………………………………………
………………………………………

