OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.4/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 28.ledna 2015,
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
Návrh usnesení:
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 UZ/4/2015/1

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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Návrh programu:
Zahájení
Určení zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Jednací řád
Směrnice – zadávání veřejných zakázek
Zřízení stálého pracovního místa
Projekty v roce 2015
Dodatek smlouvy s A.S.A. odpady Litovel
Různé
Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 2 bylo schváleno UZ/4/2015/2

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání




Doplnění osvětlení na hlavní cestě, klášter – střed vesnice, je objednáno.
Chodník a úprava komunikace v úseku klášter – střed vesnice je v jednání.
Na obci je možnost si zdarma vyzvednout jed k trávení myší a potkanů. Deratizace se
rozšiřuje i na splaškovou kanalizaci.

5. Jednací řád
K dispozici jsou tři návrhy. Zastupitelé uvádí, že měli málo času na jejich prostudování a tudíž se
jednání přesouvá na příští zasedání zastupitelstva.

6. Směrnice – zadávání veřejných zakázek
K dispozici jsou dva návrhy. Zastupitelé uvádí, že měli málo času na jejich prostudování a tudíž se
jednání přesouvá na příští zasedání zastupitelstva.

7. Zřízení stálého pracovního místa
Předsedající navrhuje zřízení stálého pracovního místa a dále předkládá nabídku z pracovního
úřadu (příloha č.2).
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Po delší diskuzi se zastupitelé dohodli, že pro obec je výhodnější využít nabídky z pracovního
úřadu. Stálé pracovní místo by bylo přes zimu málo využitelné.
Obslužnost traktoru lze zajistit smlouvou na dohodu o provedené práci.

Návrh usnesení: Zřízení 3 pracovních míst pro pracovníky přidělené a
financované z úřadu práce od 1.3.2015 do 31.10.2015
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 3 bylo schváleno UZ/4/2015/3

8. Projekty v roce 2015
Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhu na projekty pro rok 2015.
Návrhy zastupitelů:
pí. MATOUŠKOVÁ:
- Oprava zídky u základní školy a před domy s číslem popisným 3 - 6
- Vstupní brány na hřbitov
- Zateplení budovy obecního úřadu
Ing. HUF
-

Oprava zídky u základní školy a před domy s číslem popisným 3 - 6
Vstupní brány na hřbitov
Zkulturnění prostranství u budovy s číslem popisným 44 po pokácení lípy

p. Škurek
-

Úprava cesty k přehradě
Úprava mostku k revíru

pí. Bantová
- Oprava kapličky před domem s číslem popisným 19
pí. Filípková
- Oprava zídky u základní školy a před domy s číslem popisným 3 - 6
- Oprava místních komunikací a zhotovení chodníků

Předsedající uvádí, že návrh pí. Bantové je již v jednání a opravu zajišťuje místní občan. Zateplení
budovy obecního úřadu je bezpředmětné, z důvodu mírného zimního počasí.
Předsedající si vzal za své zjištění možností opravy silnice a vybudování chodníků z dotačních
programů.
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Návrh usnesení: Projekty pro rok 2015:
Oprava zídky u základní školy a před domy s číslem popisným 3 – 6
Vstupní brány na hřbitov
Zkulturnění prostranství u budovy s číslem popisným 44 po pokácení lípy
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 4 bylo schváleno UZ/4/2015/4

9. Dodatek smlouvy s A.S.A. odpady Litovel
Předsedající předkládá návrh cenové přílohy pro rok 2015 (příloha č.3). Zastupitelstvo po
prostudování nemělo žádnou námitku.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 5 bylo schváleno UZ/4/2015/5

10. Různé
Předsedající předkládá návrh smlouvy o výpůjčce č. Vil/2014-4 (příloha č.4). Jedná se o část hřbitova
v majetku Římskokatolické církve. Zastupitelé po prostudování neměli žádnou námitku.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o výpůjčce č. Vil/2014-4
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 6 bylo schváleno UZ/4/2015/6
Předsedající předkládá dopis od Římskokatolické farnosti Vilémov s prosbou o dar na nátěr střechy
kostela v hodnotě 50.000Kč (příloha č.5).

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Římskokatolické farnosti
Vilémov dar ve výši 50.000Kč na nátěr střechy kostela.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 7 bylo schváleno UZ/4/2015/7

Předsedající předkládá návrh veřejnoprávní smlouvy (příloha č.6). Zastupitelé po prostudování neměli
žádnou námitku.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litovel a obcí Vilémov.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 8 bylo schváleno UZ/4/2015/8
Předsedající předkládá e-mail od Bc. Vychodilové, která žádá schválit určeného zastupitele dle
stavebního zákona (příloha č.7). P. Škurek navrhuje starostu obce Ing. Hufa.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce navrhuje jako určeného zastupitele dle
stavebního zákona Ing. Vladimíra Hufa, na období 2014 – 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 9 bylo schváleno UZ/4/2015/9

Předsedající předkládá dopis o přidělené dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši
81.400Kč (příloha č.8).

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce přijímá přidělenou dotaci za státního
rozpočtu na výkon státní správy ve výši 81.400Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 10 bylo schváleno UZ/4/2015/10
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Návrh usnesení: Schválení navýšení výdajů rozpočtového provizoria na I.
čtvrtletí roku 2015.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 11 bylo schváleno UZ/4/2015/11

Předsedající předkládá dopis od Elišky Juřičkové s žádostí o sponzorský dar na studijní pobyt v
Ugandě(příloha č.10). Na dotaz zastupitelstva o jakou částku se jedná, předsedající odpovídá, že
navrhuje částku 5.000Kč.

Návrh usnesení: Sponzorský dar ve výši 5.000Kč Elišce Juřičkové.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Zdrželi se: 1 (JJ)

Usnesení č. 12 bylo schváleno UZ/4/2015/12

Předsedající předkládá dopis od Josefa Hlavinky ml. ohledně pronájmu pozemku za školkou (příloha
č.11).

Návrh usnesení: Smlouva ohledně pronájmu pozemků za školkou se
nezhotoví.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 13 bylo schváleno UZ/4/2015/13
Předsedající předkládá dopis od Ing. Františka Bracha s žádostí o odprodej pozemku (příloha č.12).
Zastupitelstvo obce po projednání dochází k závěru, že obec pozemek neprodá.

Návrh usnesení: Zamítnutí žádosti o odprodeji pozemku.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Zdrželi se:2

Usnesení č. 14 bylo schváleno UZ/4/2015/14
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Předsedající předkládá dopis od Ivety Hajdové s žádostí o koupi pozemku (příloha č.13).
Zastupitelstvo obce po projednání dochází k závěru, že pozemek neprodá, ale sepíše se nájemní
smlouva.

Návrh usnesení: Sepsání nájemní smlouvy s Ivetou Hajdovou o užívání
pozemku nad dětským hřištěm.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Usnesení č. 15 bylo schváleno UZ/4/2015/15

Pí Filípková se ptá, zda obec prodává stavební parcely. Předsedající odpovídá, že zatím ne.
Pí. Bantová informuje, že v obchodě je na podpis petice pro prodloužení pracovní smlouvy vedoucí
místní pošty.
P. Lakomý Pavel se informuje, zda bude obec dále financovat opravu střechy na sokolovně.
Předsedající odpovídá, že obec žádnou žádost neobdržela, tudíž ne.
P. Škurek se ptá, proč není na stránkách obce organizační řád. Pí. Filípková odpovídá, že webmaster
má málo informací od obce. Z tohoto důvodu se dostaví na pracovní jednání.
P. Škurek informuje, že kanalizace a ČOV není zaměřena. Zaměření je povinností zadavatele. A dále se
ptá, kdo toto zaměření bude platit.
P. Lakomý Tomáš žádá předsedajícího, zda je možno provést reklamaci místních komunikací.
Pí. Matoušková co nám přináší dotační program Mikroregionu Litovelsko a zda by pro nás nebylo
vhodnější opět vstoupit do Regionu Haná. Tyto informace budou probrány na dalším zastupitelstvu.
Pí. Matoušková se ptá, zda by nebylo možno v úterý a čtvrtek mít na obci zamčeno z důvodu
nerušeného pracovního zázemí pro účetní. Předsedající odpovídá, že je to již v jednání.
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Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Prezenční listina
Úřad práce ČR
Cenová příloha pro rok 2015 A.S.A.
Smlouva o výpůjčce č. Vil/2014-4
Prosba o finanční podporu na obnovení nátěru střechy kostela
Veřejnoprávní smlouva
E-mail od Bc. Vychodilové
Dopis od Ing. Jiřího Rozbořila
Navýšení rozpočtového provizoria
Dopis od Elišky Juřičkové
Dopis od Josefa Hlavinky ml.
Dopis od Ing. Františka Bracha
Dopis od Ivety Hajdové

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 20:10.
Zápis byl vyhotoven dne: 1.2.2015
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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