OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.6/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 30.3.2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Vilémov.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1)
Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Zahájení
Jednání zastupitelstva obce vedl starosta obce Ing. Vladimír Huf, dále jen předsedající.
Předsedající omlouvá pí Filípkovou.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Tomáše Lakomého a p. 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 nebyl vznesen návrh na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
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1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Schválení rozpočtu 2015
6. Revokace části usnesení UZ/4/2015/3
7. Zřízení stálého pracovního místa
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 6
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Pracovní místo bude zřízeno od 1.4.2015.
Přes Úřad práce bude přijat zatím pouze jeden pracovník, druhý místo odmítl.
Na stálé pracovní místo dostala obec též dotaci od Úřadu práce.
Vypracování provozního řádu k obsluze traktoru přetrvává, důvodem je školení, které se má
uskutečnit 1.4.2015 kde se rozhodne, jak dlouho trvá jedna zametací cesta a kolikrát v týdnu
se bude muset vyjet.

5. Schválení rozpočtu
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje rozpočet obce Vilémov na rok 2015 s příjmy ve výši Kč 5.605. 310,-, výdaji
ve výši Kč 5.200.910,- a financováním Kč 404.400,-.
Návrh rozpočtu byl vypracován zastupitelstvem obce ve spolupráci s finančním výborem
obce.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen a zveřejněn na klasické úřední desce Obecního úřadu Vilémov a
na úřední elektronické desce webových stránek obce umožňující dálkový přístup v řádné
zákonné lhůtě – v období od 11.3.2015 do 31.3.2015.
K rozpočtu není námitka a schvaluje se.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
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6. Revokace části usnesení UZ/4/2015/3
Předsedající předkládá návrh na zrušení části usnesení.
„Zastupitelstvo obce po projednání zamítlo zřízení stálého pracovního místa“.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.

Výsledek hlasování:
Pro: 6

7. Zřízení stálého pracovního místa
Stálé pracovní místo se zřizuje od 3.4.2015.a je na něj dotace z Úřadu práce. K návrhu nebyly
vzneseny žádné námitky.

Výsledek hlasování:
Pro: 6

8. Různé
a) Předsedající seznamuje ZO a občany s výsledky zprávy o uplatnění územního plánu a
jeho přezkoumání.
p. Škurek oznámil, že návrh byl umístěn 15 dní na úřední desce, proti tomuto návrhu byla
vznesena námitka, kterou p. Vychodilová zapracovala do závěrečné zprávy. Proto se táže
předsedajícího, zda neví, oč se jedná. Předsedající to neví. Revize územního plánu se
promeškala, další bude za čtyři roky. Na pozemky určené k výstavbě se nevztahuje
digitalizace a tudíž se z pozemky nemůže hýbat.
Předsedající - může se vytvořit nový územní plán, obec ho musí ovšem zaplatit.
p. Lakomý Tomáš - obec má územní plán na 11 plochách z toho využitelných na stavbu je
jen málo. Důvody jsou takové, že obec není jejich vlastníkem a zasíťování pozemků je
náročné a finančně nákladné.
Zastupitelstvo obce Vilémov po projednání schválilo zprávu o uplatňování Územního
plánu Vilémov za období květen 2010 - leden 2015.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
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b) Platba stočného pro p. Srovnalovou Helenu

V roce 2013 se ZO usneslo, že p.Srovnalová Helena bude mít snížené platby stočného.
Důvodem bylo náhlé úmrtí jejího manžela.
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje snížení platby stočného za rok 2015 pro rodinu p. Heleny Srovnalové ,
Vilémov č.78.
Platba stočného za rok 2015: Srovnalová Helena
891 Kč
Srovnalová Martina
0 Kč
Srovnalová Jitka
0 Kč
Srovnalová Eliška
0 Kč

c) Žádost o odprodej pozemku
Předsedající předčítá žádost o odprodeji pozemku č.7 o výměře 1500 m2 v katastrálním
území Vilémov od Slouky Petra.
p. Šišková žádá o slovo a uvádí, že si dávala na obec též žádost o odkoupení či dlouhodobý
pronájem a problém se neřešil. Táže se proto, jak se na ZO daná věc projednává.
p. Matoušková uvádí, že stavební místa jsou plánována nad přehradou , sama se o danou
problematiku zajímá již rok .Tyto pozemky jsou ovšem v osobním vlastnictví. Pozemky, které
vlastní obec by se neměly prodávat pouze pronajímat.
p .Škurek uvádí, že zasíťování Z3 by stálo 3-4 miliony což je pro obec nereálné.
Daný pozemek by nechal nacenit a pak záleží, zda nájemci by měly zájem o odkoupení za
cenu stavebního pozemku k užívání na zahradu.
p.Lakomý T. uvádí, že již v minulosti se tento pozemek řešil a došlo se k nějakému závěru.
Předsedající uvádí, že pozemek je v nájmu a v minulém volebním období bylo několik žádostí
o odkoupení , proto svolává na 15.4.2015 pracovní schůzku, aby se vše důkladně prověřilo.

d) Odvolání proti rozhodnutí obecního zastupitelstva projednávaného 28.1.2015.
p. Brach žádá o odkoupení pozemku o výměře 100m z parcelního čísla 1530/2 v majetku
obce. Jeho žádosti jsou vždy zamítnuté, proto se odvolává a žádá nové ZO o důkladné
posouzení věci. Předsedající ho vyzývá, aby svůj odvolací dopis přečetl a seznámil tak všechny
se svojí problematikou. (příloha č. 2. )
p. Matoušková se táže zda správně pochopila parcelní čísla p.Brach žádá o odkoupení části
pozemku p.č. 1530/2 tento pozemek je ovšem ve vlastnictví TJ Sokol Vilémov a tudíž o něm
obec nemůže rozhodovat. Pan Brach pravděpodobně žádá o odkoupení části pozemku p.č.
1530/30 ten je ve vlastnictví obce a vede před domem p. Bracha. Pan Brach žádnou mýlku
nepřipouští a vytahuje mapu podle které dokazuje, že on má vše v pořádku. Mapa je
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zastaralá, mezi tím došlo v obci k digitalizaci a správné je p.č.1530/30, dále uvádí, že obecní
majetek by se neměl rozprodávat.
p. Škurek uvádí, že došlo k záměně parcelních čísel, čísla se tedy opraví tak jak se to
opravovalo u předešlé žádosti u p. Slouky Petra. Dále uvádí, že na 4. zasedání ZO se mluvilo o
neochotě pana Bracha ve spolupráci s obcí a předsedající je k dané věci osobně zaujatý.
Argument, že přes pozemek vede kanál je neodůvodněný v obci je několik pozemků přes
které vede kanalizace a jsou obcí odprodány do osobního vlastnictví bez věcného břemene.
p. Brach uvádí, že předsedající je osobně zaujat nechce mu dovolit vykopat sondu ke zjištění,
zda přes pozemek vede či nevede kanál. Neochota trvá od doby kdy se ve vesnici kopala
kanalizace odpadních vod, p.Brach souhlasil s projektem nikoliv však s jeho úpravou
předsedající je v rodinném vztahu s Podhornými, kteří měli mít před domem přečerpávačku,
ta by jim tam smrděla tak se musel změnit projekt. Dále uvádí, že pozemek má jeho rodina
v užívání asi 80 let a rád by dal věc do pořádku. Ostatním spoluobčanům se umožňuje
odkoupení pozemků a mu nikoli. Jako příklad uvádí pana Lakomého Josefa, jemuž vede
kanalizace pod garáží a též mu obec odprodala kousek pozemku. Pan Lakomý se brání, že
kanalizace vede zahradou, pod garáží nic nemá a přiznává, že obec mu pozemek před garáží
odprodala. Pan Brach uvádí, že v zahrádce též nemá kanalizaci a pozemek mu obec
neodprodá.
P. Podhorná žádá p. Bracha, aby do jednání nevměšovaly rodinné vztahy mezi ní a
předsedajícím. Předsedající souhlasil s projektem a tím pádem s přečerpávací šachtou před
jejich domem. Změna nastala až v době, kdy je cizí člověk upozornil, že toto řešení je
nešťastné a doporučil, aby zažádal o změnu projektu. P. Podhorný nebyl přizván ani k jednání
s Ri-Stavem.
p. Škurek – každý má právo se bránit, jak p. Podhorná, tak p. Brach.
Pan Lakomý T., uvádí, že kanalizace pravděpodobně prochází pod silnicí a při poruše je třeba
mít přístup nejméně tři metry z každé strany.
Předsedající nevidí důvod, proč by měl p. Brach na obecním pozemku kopat sondy ke zjištění,
zda pod povrchem vede kanalizace či nikoliv. Dále uvádí, že uvedená problematika se již
několikrát probírala na ZO a nevidí důvod, proč by se o tom mělo znova hlasovat. Stanovisko
bylo vyjádřeno a p. Brach dostal písemnou odpověď.
e) Problematika kláštera
Paní Lakomá K. žádá předsedajícího o důkladné prošetření ve věci ubytování
nepřizpůsobivých občanů do zařízení kláštera ve Vilémově. Žádá předsedajícího, zda má
možnost a pravomoc tomuto zabránit. Dále uvedla, že Pravoslavný kostel je občanům
nepřístupný, i když je v majetku pravoslavných věřících obce Vilémova. Nerozumí tomu, proč
se má dělat záměr na podnikání, když se jedná o církevní organizaci. K tomuto doložila také
úplný výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob z Ministerstva Kultury. P. Lakomá je
z celé situace rozhořčena a uvádí, že pro Vilémov to bude mít negativní přínos.
Předsedající uvádí, že tomuto zabránit pravděpodobně nepůjde, obec k objektu nemá
vlastnické právo. Předsedající se pokusí zjistit, zda není hlášena změna na stavebním úřadu a
bude kontaktovat Pravoslavnou církev v Olomouci. P. Lakomá se ptá, kdy se bude moci
informovat o skutečnostech souvisejících s ubytováním v prostorách Pravoslavného kláštera.
Předsedající na toto odpověděl, že do 1.4.2015 to zjistí.
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f)

Oplocení pozemku p. Šišma

Předsedající předložil žádost p. Šišmy o oplocení jeho pozemku ve Vilémově. K tomuto doložil
situační mapku. (příloha č.3)

9. Diskuze
a) p. Lakomý J. upozorňuje předsedajícího, že na vesnici problikává veřejné osvětlení. Dále
upozorňuje, že hlášení obce je velmi špatně slyšet. Předsedající odpovídá, že důvodem je
zastaralé ozvučení obce.
b) p. Matoušková opět upozorňuje na špatný stav pozemní komunikace, a to jak státní, tak i
obecní. Dává za úkol předsedajícímu písemně informovat o katastrofálním stavu státní
silnice příslušný odbor.
p. Lakomý F. upozorňuje, že silnice jsou nejhorší v okolí a doporučuje spojit se s okolními
vesnicemi, jako jsou Olbramice, Cakov, Bílsko a zažádat o opravu hromadně.
p. Škurek zmínil již několikrát projednávanou záležitost ohledně reklamace pozemní
komunikace po výkopových pracích při budování obecní kanalizace.
c) p. Škurek uvádí, že část obecního rozpočtů je odváděna na zajištění provozu MŠ a ZŠ,
proto se táže předsedajícího, zda by mohlo být školkovné navýšeno z částky 1.200 Kč na
částku 8.500 Kč. K tomuto sdělil, že si rodiny mohou zažádat o vrácení finančních
prostředků při celoročním zúčtování daně.
d) p. Matoušková se táže, od kdy budou kontejnery na plast a kde budou umístěny
z důvodu, že poslední plasty byly vyváženy před 14-ti dny, kontejnery nikde nestojí a
občané nevědí kde plasty umisťovat. Předsedající uvedl, že kontejnery budou umístěny
na obvyklých místech od 1.4.2015.
e) p. Matoušková se táže, kde budou umístěny kontejnery na bioodpad.
Předsedající odpovídá, že kontejnery jsou domluveny, ale jejich umístění bude
problematické a situace se bude muset důkladně projednat.
p. Lakomý T. uvádí, že je schopen poskytnout obci kontejnery zdarma a platil by se jen
vývoz a to dle ujetých kilometrů.
p. Bantová uvedla, že do těchto kontejnerů budou občané vhazovat i jiné věci, něž k čemu
jsou tyto kontejnery určeny. Jeden z kontejnerů na bioodpad je již umístěn za místním
hřbitovem a dle sdělení p. Bantové se v něm nachází i jiné věci než jen bioodpad.
(koberce, židle, atd.)
f)

p. Lakomý P. se ptá na vyčištění sochy u sv. Jána. Nabízí, že spolu s hasiči by se tuto sochu
pokusili zdarma vyčistit. Předsedající uvádí, že i když je to památka místního významu,
raději by toto přenechal odborníkům.
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Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:15.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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