OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.3/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 10.12.2014, 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 nebyl vznesen návrh na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Návrh programu:
Zahájení
Určení zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu
Rozpočtové provizorium na rok 2015
Rozpočtové opatření (dotace na zametací stroj)
Různé
Diskuze
Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Rozpočtové provizorium na rok 2015
Pan Škurek předkládá dva návrhy na rozpočtové provizorium.(Příloha č. 2, 3)
Návrh usnesení: Schválení rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2015 ve výši 25% upraveného
rozpočtu obce z roku 2014.
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Rozpočtové opatření (dotace na zametací stroj)

Dotace na zametací stroj činí 1 941 577 Kč.
Celková cena zametacího stoje je 2 394 288 Kč.
Účetní dále přečetla další rozpočtová opatření, která je nutná podstoupit. (Příloha č.4)
Proto musí být přijato rozpočtové opatření.

Návrh usnesení: Schválení rozpočtového opatření obce č.5/2014. (Příloha č.4)
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno
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6. Různé
Návrh usnesení: Zrušení dodatku č.7 smlouvy o závazku veřejné služby s firmou ARRIVA MORAVA
a.s. ze dne 25.9.2014.
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Návrh usnesení: Schválení nově upraveného dodatku smlouvy o závazku veřejné služby s firmou
ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 3.10.2014.
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Předsedající podává návrh na schválení poplatku za likvidaci domovního odpadu. Na rok
2015 tato částka vychází 426,15Kč. Po projednání zastupitelstvem se navrhuje ponechat výši
poplatku jako v roce 2014.
Návrh usnesení: Navrhuje pro rok 2015 poplatek za likvidaci domovního odpadu ponechat ve stejné
výši jako v roce 2014, to je 350Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 7
Usnesení č. 7 bylo schváleno

7. Diskuze
Předsedající sdělil, že ASSA v roce 2016 bude zvedat ceny podle inflace statistického úřadu.
Paní Hynková se ptá na možnost zhotovení chodníků v obci. Nejkritičtější část je od kláštera po
náves. Předsedající přislíbil, že se touto věcí bude zaobírat.
Dále paní Hynková a pan Lakomý uvádí, že na zmíněném úseku je málo osvětlení. Byla zvážena
možnost přidání osvětlení.
Pan Lakomý Pavel se ptá na zabezpečení zametacího stroje a možnost dokoupení kontejneru.
Předsedající uvádí, že je možnost dokoupení GPS zabezpečení.
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Paní Filípková reaguje na již dříve projednávanou věc. Webové stránky, na nichž je prezentována
obec Vilémov jsou v soukromém vlastnictví pana Filípka. Proto záleží na obci, zda bude
v pravidelných intervalech poskytovat informace ke zveřejnění na webových stránkách panu
Filípkovi, anebo si založí jiné stránky.
Paní Matoušková se ptá předsedajícího, zda se informoval o možnosti poskytnutí dotace
z Olomouckého kraje na kulturní akce. Předsedající uvádí, že se telefonicky informoval, a že mu
bylo sděleno, že tyto dotace pro naši obec nejsou. Paní Matoušková uvádí, že se byla informovat
osobně a pokusí se o připravení návrhu na dotační program pro rok 2015.

8. Závěr
Předsedající z neodkladných důvodů odchází a schůzi ukončuje místostarosta pan Škurek.

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.

Prezenční listina
Návrh rozpočtového provizoria
Návrh rozpočtového provizoria
Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:05.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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