Obec Vilémov

Zastupitelstvo obce č. 2/2014

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 19. 11. 2014, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu Vilémov.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1)
Při zahájení bylo přítomno všech 7 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Zahájení
Jednání zastupitelstva obce vedl starosta obce Ing. Vladimír Huf, dále jen předsedající.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Tomáše Lakomého a Jarmilu Bantovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu Radmilu Matouškovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění o Kontrolu zápisu s ustanovujícího
zasedání zastupitelstva, Postup k zajištění projednání a schválení nového jednacího
řádu zastupitelstva, Interní předpis pro zadávání veřejných zakázek malého významu,
Rozšíření kulturní komise, přijmutí dalších dvou členů, Zavedení vítání občánků,
Rozšíření věkové kategorie pro blahopřání.
Jen Kontrolu zápisu s ustanovujícího zasedání zastupitelstva byla zahrnuta jako
samostatný bod programu, zbytek byl zahrnut do bodu č. 9 Různé.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
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Návrh programu:
Zahájení
Určení zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrolu zápisu s ustanovujícího zasedání zastupitelstva
Odměny členů ZO a členů výboru
Rozpočtové opatření (dotace na zametací stroj)
Příprava rozpočtu na rok 2015
Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014
Různé
Diskuze
Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Kontrolu zápisu s ustanovujícího zasedání zastupitelstva

Předseda kontrolního výboru Věra Filípková přednesla návrh na usnesení (příloha č. 2).
Paní Marie Matoušková se rozhodla odstoupit z finančního výboru kvůli střetu zájmů.
I přes dobrovolné rozhodnutí paní Marie Matouškové odstoupit se o tomto bodu dalo hlasovat.
Současně s paní Marií Matouškovou předsedající bezdůvodně odvolal i paní Radmilu Matouškovou
z finančního výboru.
Předsedající i přes žádost o odůvodnění vysvětlení nesdělil. O slovo se přihlásila předsedkyně
finančního výboru paní Jarmila Bantová, která jako důvod uvedla, že jako předsedkyně finančního
výboru financím nerozumí a tudíž do svého výboru potřebuje osoby znalé. Paní Radmila Matoušková
uvádí, že jako OSVČ částečně finanční stránce věci rozumí.

Návrh usnesení: Odvolání paní Radmily Matouškové z funkce člena finančního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro – 4
Proti – 2

Zdrželi se – 1

Usnesení č. 3 bylo schváleno
Přesedající navrhl jako nové členy finančního výboru paní Jitku Hufovou a Marii Vánskou, současně
sdělil předsedkyni finančního výboru, že do svého výboru si může zvolit členy sama.
Předsedkyně výboru nepodala žádný návrh.
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Návrh usnesení: Zvolení členkou finančního výboru paní Jitku Hufovou.
Výsledek hlasování:
Pro – 6

Zdrželi se – 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Návrh usnesení: Zvolení členkou finančního výboru paní Marii Vánskou.
Výsledek hlasování:
Pro – 4

Zdrželi se – 3

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5. Odměny členů ZO a členů výborů
Předsedající navrhl částky:
Místostarosta – 2 500Kč
Člen zastupitelstva obce – 280Kč
Předseda výboru – 570Kč
Člen výboru – 290Kč
Výsledek hlasování:
Pro – 1
Proti - 6
Usnesení č. 6 nebylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilémov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2.300Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Zastupitelstvo obce Vilémov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 280Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována od 1. 1. 2015.
Zastupitelstvo obce Vilémov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 420Kč měsíčně a člena výboru ve výši 220Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2015.
Výsledek hlasování:
Pro – 6
Zdrželi se – 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno
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6. Rozpočtové opatření (dotace na zametací stroj)
Z důvodu nezaslání smlouvy z ministerstva se bod odkládá na další zastupitelstvo obce.

7. Příprava rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvo obce přijímá částku 30 000Kč z kraje na volby, které proběhly v říjnu roku 2014 a
částku 40 000Kč z pracovního úřadu na pracovníky obce na měsíc říjen a listopad 2014.
Návrh usnesení: Spoluúčast na pojistném plnění pro paní Věru Filípkovou v hodnotě 1 000Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Příprava rozpočtu na rok 2015
Po dlouhé diskuzi se došlo k závěru, že předsedající vyhotoví předběžný návrh, který se bude
projednávat na dalším zastupitelstvu obce.

8. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014
Plán inventur.
Pro – 7
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Návrh na složení inventarizační komise, ve složení:
Předseda komise – pan Jaroslav Škurek
Členové komise – paní Marie Matoušková
pan Josef Polýnek
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 10 bylo schváleno
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Návrh usnesení:
Návrh na složení likvidační komise, ve složení:
Předseda komise – pan Tomáš Lakomý
Členové komise – pan Jindřich Juřička
Paní Marie Šišková
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 11 bylo schváleno

9. Různé
Předsedkyně kulturního výboru, paní Radmila Matoušková, předložila návrh (příloha č. 3)
a) Rozšíření kulturní komise, přijmutí dalších dvou členů.
Zastupitelstvo obce zamítá.
b) Zavedení vítání občánků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
c) Rozšíření věkové kategorie pro blahopřání.
Návrh usnesení:
Osobní účast na blahopřání k životnímu jubileu již od věku 75. let.
Výsledek hlasování:
Pro – 6
Zdrželi se - 1
Usnesení č. 12 bylo schváleno

Pan Jaroslav Škurek přednesl návrh (příloha č. 4).
d) Postup k zajištění projednání a schválení nového jednacího řádu zastupitelstva
e) Interní předpis pro zadávání veřejných zakázek malého významu.
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Návrh usnesení:
Příprava návrhu jednacího řádu a pracovního návrhu na interní předpis pro zadávání
neveřejných zakázek malého významu v podmínkách obce Vilémov.
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 13 bylo schváleno

Zamítnutí kontejneru na plasty za symbolickou cenu, dále se bude používat pytlový systém
pro odvoz plastů.
Místní pan farář požádal obec o příspěvek na nátěr střechy kostela ve výši 50 000Kč, celková
částka nákladů na nátěr činí 80 000Kč. Z důvodu odložení zhotovení rozpočtu obce se toto rozhodnutí
odsouvá na později.
Starosta obce, chce upozornit na přemnožení potkanů v obci.
Návrh usnesení:
Zakoupení jedu na hubení potkanů a umožnění občanům zakoupení jedu na obecním úřadu za 50%
ceny.
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 14 bylo schváleno

Předsedkyně kontrolní komise shledala pochybení, v zápise z ustanovujícího zasedání
zastupitelstva obce podle §95 odst. 1. Žádný člen zastupitelstva nevznesl námitku k zápisu
z ustanovujícího zasedání zastupitelstva a i přesto zápis nebyl podepsán starostou a ověřovatelem.
Starosta obce a ověřovatel zápisu zápis na místě podepsali.

10. Diskuze
Občan obce Vilémov pan František Lakomý, požádal o zakoupení posypové soli na údržbu silnic, v
množství cca 2t. A zakoupení kontejneru na uskladnění soli.
Jednání o pravidelnosti zastupitelstva obce se odsouvá na další jednání.
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Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.

Prezenční listina
Návrh na usnesení
Návrh na rozšíření programu
Materiál pro jednání zastupitelstva Obce Vilémov

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:25.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

…………………………………………………………. Dne ……………………………………….
…………………………………………………………. Dne ……………………………………….

Starosta(místostarosta):

…………………………………………………………. Dne ……………………………………….
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