OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.8/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 27.5 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
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

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. Kontrola kanalizace a ČOV
6. Příkazní smlouva
7. Rozpočtové opatření
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
Paní Svobodová nastupuje z ÚP od 19.5.2015.

5. Kontrola kanalizace a ČOV
Předsedající podrobně seznamuje ZO se závěrečnou zprávou z kontroly kanalizace a ČOV.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. ZO bere na vědomí výsledek
veřejnosprávní kontroly kanalizace a ČOV Vilémov provedené dne 11.2.2015 Státním fondem
životního prostředí ČR.

6. Příkazní smlouva
Předsedající seznamuje zastupitele s návrhem smlouvy.
p. Škurek upozorňuje, že smlouva ohledně sankcí je ošetřena jen ze strany příkazníka nikoli ze
strany příkazce. Předsedající zajistí přepracování smlouvy.
p. Filípková upozorňuje, že předala účetní obce zápis vypracovaný kontrolním výborem . Dále
upozorňuje, že chybí počáteční projekt a prosí o doložení. Deník jízd je založený, ale bez
záznamu. Předsedající upozorňuje, že deník je v traktoru a musí se jen opsat, tudíž sjedná
nápravu a vše zajistí.

7. Rozpočtové opatření
Účetní obce seznamuje ZO podrobně s rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo obce po
projednání schvaluje rozpočtové opatření obce číslo 2/2015 – přiloženo.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7

8. Různé
a) Předsedající seznamuje ZO s dopisem – Standarty kvality sociálně-právní ochrany dětí.
Dále předsedající informuje ZO o dopise od p.Konečné, která chce odkoupit část pozemku
za školkou, na tento pozemek je usnesení obce (tudíž tento pozemek se neprodá).

b) Předsedající dále informuje ZO, že by bylo nutné zakoupit k traktoru malou vlečku.
Kontejnerová vlečka, o které se nejdříve mluvilo, je pro obec příliš drahá. p.Lakomý F.říká, že v ZD sady Vilémov je malá kontejnerová vlečka možná by vyhovovala
požadavkům obce. Jaká je prodejní cena neví. Předsedající má za úkol zjistit bližší
informace.
p. Škurek upozorňuje, že se musíme řídit směrnicí a tudíž se musí oslovit alespoň tři
dodavatele.
c) Předsedající seznamuje ZO s opravami opěrných zídek. U školy nám ještě nedodal
p.Navrátil projekt. Na opěrnou zídku před Janečkovým byl vypracován statický posudek.
Obec se nyní musí rozhodnout zda oprava bude se stávajících kamenů z kterých je zídka
udělaná nebo se použije modernější způsob jako například je drátěný systém Gabion.
Předsedající má za úkol zjistit cenové nabídky.
d) Předsedající upozorňuje, že projekt na výsadbu kolem Jánu mu zatím nebyl doručen,
rozhlas je již přestěhován a úprava bolem silnice se musí ještě zajistit.
p. Lakomý upozorňuje, že na opravu Jána by se dala využít dotace. Předsedající to zamítá
z důvodu, že obecní je jen pozemek pod a kolem, ale samotný Ján obci nepatří.
Předsedající přislíbil sepsání památek, které jsou pro obec důležité.

9. Diskuze
a) p. Juřička J. již po několikáté upozorňuje na to, že ze zadní strany školy je problém s rynou
– je vyvedena na silnici nikoliv do svodu a pravděpodobně je i děravá.
b) p. Matoušková upozorňuje, že je špatně slyšet rozhlas. Předsedající odpovídá, že rozhlas je
již zastaralý, oprava finančně náročná proto se zatím zkusí vyměnit mikrofon.
c) Dále se p. Matoušková táže p. Bantové jako předsedkyně finančního výboru jak dopadlo
přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ, které mělo být hotovo k 30.4.2015.
p. Bantová odpovídá, že se na tom nadále pracuje.
d) Dále se p. Matoušková táže, zda jsou známi nějaké nové informace ohledně
Pravoslavného kláštera a zda by nebylo vhodné se informovat písemně a to podle zákona
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106 (zákon o svobodném přístupu k informacím). Předsedající zatím žádné nové
informace nemá, ale v pondělí 1.6.2015 má jednání na klášteře.
e) p. Matoušková se ptá ZO, zda vědí, že rodiče jsou velmi nespokojeni s tím, že má být
místní MŠ po většinu prázdnin uzavřena. Předsedající projedná s ředitelkou školky, zda by
se nedalo rodičům vyhovět.
f)

p. Škurek se táže předsedajícího, zda vzal na vědomí, že ze své funkce místostarosty
odstupuje, jak již informoval na minulém zasedání. Předsedající neví, ke kterému datu
chce odstoupit, když minule uvedl dvě data a tak se domlouvají, že p. Škurek jako
místostarosta odstupuje k 31.5.2015.
Dále pan Škurek upozorňuje, že v minulém zápise došlo k pochybení a to když uvedl, že
neodstupuje ze zdravotních ani osobních důvodů, ale v zápise je uvedeno, že odstupuje
z osobních důvodů.

g) p. Škurek uvádí, že jako místostarosta nebyl informován, kdy bude na obecním úřadu
dovolená a tak se stalo, že v pracovní dny zde bylo zavřeno. Dále uvádí, že předsedající
nezařadil jeho materiály k projednávání ZO a v neposlední řadě, že jako nový ZO nebyl
seznámen s pravidly a zákony obce a vše si musel nastudovat sám přes internet.
h) Předsedající podává návrh na nového místostarostu, který převezme funkci od 1.6.2015.
Jako kandidáta navrhuje p. Lakomého Tomáše
p. Matoušková navrhuje p. Filípkovou Věru
Předsedající nechává hlasovat nejprve o svém návrhu.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
ZDRŽELI SE: 1(TL)
i)

p. Filípková odchází v 19:00 ze zdravotních důvodů.

j)

p. Lakomý F. říká, že mluvil s paní Královou a ta ho upozornila na špatnou viditelnost při
vyjíždění z vedlejší silnice na hlavní, důvodem je neustálé parkování aut v křižovatce.

k) p. Lakomý J. se táže, kde bude umístěna trampolína, která byla na místním dětském hřišti.
Předsedající odpovídá, že je zatím uschována ve sklepě, někteří občané si stěžovali na
velkou hlučnost hlavně v nočních hodinách.
l)

p. Lakomý T. se táže, zda má obec pojištění na místní hasičskou zbrojnici kde došlo
k rozbití okna v důsledku sečení trávy a zda se na to vztahuje. Předsedající danou věc
prošetří do příště.

m) p. Škurek upozorňuje na vytvoření černé skládky v místě staré cihelny a žádá
předsedajícího k sjednání nápravy.

Stránka 4 z 5

Zasedání zastupitelstva č.8/2014-2018

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:30

Zápis byl vyhotoven dne: 3.6.2015
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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