OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.5/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 11.3.2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Vilémov.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1)
Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva, 1 člen byl řádně omluven.
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: 6
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu Radmilu Matouškovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
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 p. Škurkem, předsedající tento bod zamítl do programu zařadit.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
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3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Směrnice- zadávání veřejných zakázek
6. Jednací řád ZO
7. Doplněk stanov Vodovodu Pomoraví
8. Schválení výsledku přezkoumání hospodaření obce
9. Záměr- pronájem části pozemku p.č.1530/1
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr

Výsledek hlasování:
PRO - 5

PROTI - 1 (JŠ)

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Splněno – přidáno osvětlení na hlavní silnici
V jednání – chodník na trase od kláštera do středu vesnice
Správa silnic vyjádření nedá, musí se žádat Policie ČR.
Starosta obce nechá vypracovat projekt, který nechá schválit Policií ČR a
předloží ke schválení na Krajský úřad spolu se stavebním povolením.
Realizace se proto odkládá na příští rok.

5. Směrnice – zadávání veřejných zakázek

Směrnice byla vypracována p.Škurkem, předsedající žádá o menší úpravu a to:
Čl. 4 bod 2 – přepsat z částky 10.000,- na částku 20.000,-

Vyhodnocení zakázek nad 20.000,- bude předkládáno ZO ke schválení

Čl. 9 bod a) – navýšení částky na pořizování drobného majetku z 10.000,- na 20.000,Předsedající chce návrh schválit. P. Škurek se k návrhu vyjadřuje, že občané nejsou informováni a
směrnice by se mněla více prodiskutovat , p.Lakomý T. uvádí , že ZO to již několikrát probírali a
občané mají právo se k tomu vyjádřit. Nikdo této možnosti nevyužívá, proto nechal předsedající
hlasovat.

Výsledek hlasování:
PRO - 6
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6. Jednací řád ZO

V návrhu jsou dva jednací řády. Předsedající nejdříve předkládá svůj návrh. P. Škurek žádá o
seznámení s jednacím řádem. Při seznamování s jednacím řádem se zjistí nedostatky, proto se žádá o
jejich úpravu. A to v:
§6 bodu 3 – zápisy budou předány zastupitelům vždy na zahájení zastupitelstva obce
§12 bodu b) – bude se uvádět jmenovité hlasování
-

Zápisy se budou zveřejňovat na webových stránkách obce

Výsledek hlasování:
PRO - 6

7. Doplnění stanov Vodovodu Pomoraví

Předsedající předkládá doplnění stanov (příloha č. 2).
Zastupitelstvo obce Vilémov projednalo a schvaluje návrh 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví
svazku obcí. Současně zastupitelstvo obce Vilémov ukládá svému zástupci v VP svazku obcí, aby na
Valné hromadě svazku hlasoval pro přijetí tohoto návrhu stanov.

Výsledek hlasování:
PRO - 6
8. Schválení výsledků přezkoumání hospodaření obce
Zastupitelé po projednání neshledali žádné pochybení.

Výsledek hlasování:
PRO - 6
9. Záměr – pronájem části pozemku p.č. 1530/1

Z důvodu úmrtí p. Bezi došlo k zániku nájemní smlouvy. O prodloužení nájemní smlouvy žádá vnučka
pí. Hajdová. Po projednání s auditorkou se na pronájem pozemku vypisuje nový záměr, který bude
vyset 15 dní na vývěsce.

Výsledek hlasování:
PRO - 6
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10. Různé
1) Předsedající vyhovuje žádosti místostarosty obce p. Škurka a dává za úkol finančnímu výboru
přezkoumat hospodaření na MŠ a ZŠ za rok 2014 a to do 30.4.2015.

Výsledek hlasování:
PRO - 6
2) p. Škurek žádá o uvolnění prostor pro scházení výborů. Předsedající udává, že věc je v jednání
Předsedové výborů dostanou klíče od místní knihovny, kde se budou moci scházet dle
potřeby.
3) Cesta k přehradě. Předsedající předkládá dopis (příloha č. 3) od pí. Studené. P. Škurek žádá o
vyloučení z jednání, zastupitelstvo odhlasovalo (PRO – 5, ZDERŽELI SE – 1 (JŠ)), že není důvod
k vyloučení. Dopis byl nahlas přečten. Pí. Studená ve svém dopise uvádí, že ze svého k cestě
přidá 2m a nežádá za to žádnou náhradu. Předsedající dostává za úkol zajištění zaměření a
celkové úpravy silnice.
4) Předsedající informuje, že se po obci budou pohybovat celý rok zeměměřiči pro státní účely.
5) Předsedající předkládá žádost o příspěvek do domova důchodců z Kostelce na Hané (příloha
č. 4). Předsedající uvádí, že na obce každý rok chodí několik žádostí a všem není možno
vyhovět. Zastupitelé obce mají do příště podat návrh, které organizaci a v jaké výši se vyhoví.
6) Předsedající informuje, že se v obci vyskytl nadměrný únik vody v nočních hodinách, proto se
po obci pohybují pracovníci.
7) P. Škurk předkládá návrh na uvedení všech závazků, které plynou z uzavření smluv mezi obcí
a státním fondem životního prostředí v rámci dotačního programu snižování prašnosti obce
z toho plynoucí vyhotovení provozního řádu techniky k tomu určené.
Předsedající se zavázel, že do příštího zastupitelstva vypracuje návrh provozního řádu a
uvede závazky plynoucí z uzavřené smlouvy.
8) Předsedající předkládá dopis od Českých pošt (příloha č. 5), kde žádají výměnu vstupních
dveří. Z důvodu neuvedení bližších požadavků na dveře, se projednání odkládá na příště a
předsedající má za úkol zjistit bližší informace.
9) Po projednání na téma webové stránky obce, dostal starosta obce za úkol zpětně dodat od
5.11.2014 všechny informace a podklady webmasterovi.
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11. Diskuze
1) P. Škurek se táže účetní na vysvětlení příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu pro rok 2015,
konkrétně na rozpočet sociálního fondu na rok 2015.
Účetní obce odpovídá, že z tohoto fondu nečerpá.
2) Obec zakoupí celému sboru hasičů (9 osob) pracovní uniformy.
3) Obec dovybaví klubovnu hasičské zbrojnice.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18:45.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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