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

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne29.4.2015, 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. Věcné břemeno el. přípojka
6. Stanovení pravidel pro řešení rozpočtových opatření
7. Rozpočtové opatření
8. Prodej parcely č.7
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Obec zatím zaměstnává jednu pracovnici z ÚP, druhá nastoupí od 1.6.2015
Provozní řád k traktoru vypracován. Po přečtení p. Škurek žádá opravu v bodě, kde se uvádí,
že traktor má jezdit 2 krát v týdnu a ve smlouvě je uvedeno obden. Předsedající uznává
chybu a Provozní řád opraví.

5. Věcné břemeno el. přípojka
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti IP-128014975/VB1 Vilémov, RD Lakomý-přípojka do 50m, Nnk. (příloha č.2)

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Zdrželi se: 1(TL)
6. Stanovení pravidel pro řešení rozpočtových opatření
Předsedající navrhuje hranici 20 000,-Kč pro rozpočtová opatření, o kterých by mohl
rozhodovat starost obce, a ZO by o tom bylo vždy seznámeno na nejbližším zasedání.
p. Škurek se táže proč, když ZO zasedá každý měsíc.
p. Matoušková říká, že o věci by měla rozhodnout účetní obce.
p. Podhorná uvádí, že když se bude ZO scházet každý měsíc, tak nemá problém se splácením
faktur.
Předsedající svůj návrh stahuje a už se o něm nediskutuje.
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7. Rozpočtové opatření
Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
(příloha č.3)

Výsledek hlasování:
Pro: 7

8. Prodej parcely č.7
ZO po projednání neschvaluje záměr obce k odprodeji parcely č.7

Výsledek hlasování:
Pro: 7

9. Různé
a) Pronájem části pozemku
Předsedající informuje ZO, že záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce a přihlásil se jen
jeden zájemce a to Mgr. Iveta Hajdová. ZO po projednání zvedají cenu za pronájem a to
na 1Kč za m2. Nájemní smlouva se sepíše s výpovědní dobou na 1 rok.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
b) Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Vilémov u Litovle, IČ 48770817 na
zajištění pokrytí výdajů při akci obnova nátěru střechy kostela v roce 2015
ve výši 50.000,-- Kč
2. Poskytnutí dotace pro TJ SOKOL Vilémov, IČ 45213411 na úhradu výdajů na celoroční
činnost příjemce - na zajištění pokrytí běžných provozních nákladů v roce 2015 ve výši
20.000,-- Kč.
3. Smlouvy (veřejnoprávní) o poskytnutí dotace dle bodu 1 a 2.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
c) Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Finanční dar obce pro Myslivecké sdružení Vilémov, IČ 48770957, ve výši 2.500,-- Kč
2. Finanční dar obce pro TJ SOKOL Vilémov, IČ 45213411, ve výši 2.500,-- Kč
3. Smlouvy o poskytnutí finančního daru (darovací smlouvy) dle bodu 1 a 2.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
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d) Předsedající informuje ZO, že projekt na zídku u školky zpracovává p. Navrátil.
Na zídku u Janečkového byl pozván statik, výsledek by měl být příští týden a konzultaci
bude provádět firma p. Svobody.
Hřbitovní brána čelní se jen poopraví (sloupky se znovu naomítají a brána se narovná a
natře). Zadní brána se musí zpevnit vyztužit ocelovými pruty a znovu naomítat.

10. Diskuze
a) p. Juřička J. informuje zastupitele, že před jeho domem není dešťová kanalizace a svod
z ryn ze zadní strany školy vede na místní komunikaci.
b) Předsedající informuje ZO, že nám místní ZD Senice na Hané nabídlo k odkoupení vlečku
o nosnosti 7t.Orientační cena byla 30 000Kč. Cena je pro obec dost vysoká.
c) Obec obdržela nabídky na kontejnerové vlečky, cena je pro obec příliš vysoká.
p. Škurek, pro obec by byla nejvhodnější vlečka dvojkolová.
d) Předsedající informuje ZO, že příští týden má jednání s p. Vykydalem ohledně parkování
obecního traktoru v prostorách ZD Senice na Hané středisko Sady Vilémov. K dispozici by
měla být hala, kterou bude nutno opravit (postavit oddělující příčku a vybourat čelní zeď,
aby byl umožněn přímý vjezd z pozemní komunikace). Dále se musí dohodnout
podrobnější informace ohledně placení nájemného.
e) Dále předsedající informuje o přistavení kontejneru na bioodpad. Ten se bude nacházet
na Příhonu kousek od místní ČOV občané zde mohou vyvážet bioodpad neomezeně.
f) p. Škurek připomíná, že se do příště musí vypracovat vyhláška ohledně třídění odpadu,
dále upozorňuje, že kontejnery na plast jsou stále plné a tudíž nedostačující. Po diskuzi se
do obce přidají 3 kontejnery na plast. Dále se p. Škurek ptá, zda mají zaměstnanci
přiděleni ÚP všechna povinná školení. Předsedající- nemají budou proškoleni 15.5.2015.
g) p. Škurek se táže, proč je v provozním řádu uvedeno, že traktor bude jezdit 2 krát za
týden, když ve smlouvě je uvedeno, že má jezdit obden. Předsedající odpovídá, že traktor
má jezdit 10 měsíců v roce a má nasmetat 1,27 tuny malých částic po výpočtu to vychází
2 krát za týden, předsedající provozní řád upraví dle smlouvy a bude tam uvedeno obden.
h) p. Škurek se ptá předsedajícího, proč ZO neseznámil podrobně se smlouvou o provozu
traktoru a proč si musí info shánět sami. p.Filípková smlouvu prostudovala a po doplnění
chybějících podkladů ZO seznámí s výsledkem.
p. Lakomý F. upozorňuje p.Škurka, že na zasedání ZO chodí pravidelně tudíž musí vědět
jaké byly dotační podmínky pro traktor se zametacím strojem.
i) p. Matoušková, kdy se budou spravovat díry v silnici- předsedající odpovídá, že příští
týden.
j) p. Filípková informuje, že je nachystán projekt na výsadbu u Jána.
k) p. Šišková se ptá jak má obec ošetřen pozemek p.č.1566. Pozemek užívá bezplatně
p.Lakomý T. a obec má zažádáno o výměnu, protože v obci probíhá digitalizace. p.Lakomý
si dá na obec žádost o dočasný pronájem pozemku.
l) p. Slouka se táže, zda zahrada p.č.7. je stále v pronájmu. Předsedající odpovídá, že ano
nájemní smlouvy se neměnily.
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p. Škurek je pro prodej obecních pozemků, kdo jiný by měl prodávat než obec,
pozemkový úřad potřebuje 5ha půdy a nikdo nechce nic prodat.
m) V 18:30h odchází p. Filípková ze zdravotních důvodů.
n) p. Brach se táže, kdy se bude hlasovat o jeho záležitosti ohledně jeho parcely.
Předsedající- hlasovat se nebude, ZO se již rozhodlo a záměr byl odhlasován.
p. Škurek- ZO rozhodlo, starosta poslal vyjádření, ale p. Brach se odvolal (na to má právo
každý občan) a ZO to musí znovu projednat, starosta obce to nemůže rozhodnout sám.
p. Lakomý J. říká, že pan Brach uvádí důvod, že mě byl pozemek pod garáží odprodán, ale
tam kanalizace nevede, mu ovšem před domem ano .
p. Brach uvádí, že 70% pozemků kde vede kanalizace je v soukromém vlastnictví bez
věcného břemene, a dále uvádí, ať se k němu všichni chovají jako k ostatním a pozemek
mu odprodají a že starosta obce je proti němu zaujatý.
p. Škurek říká, že 14-16 pozemků je v osobním vlastnictví bez věcného břemene a to je
časovaná bomba.
p. Matoušková udává, že proto se nesmíme dopustit stejné chyby jako předešlí ZO a
pozemky by se neměly odprodávat.
p. Šišková pozemek by se neměl prodávat, nejlépe ošetřený pozemek je ve vlastnictví
obce.
Předsedající uvádí „Obec se k Vám chová seriózně. Nájemní smlouvu již po několikáté
odmítáte, pozemek tudíž užíváte bezplatně po několik generací, jak sám uvádíte. O
záměru o odprodej se jednalo již několikrát vždy se stejným výsledkem a Vy jste byl o
všem písemně informován.“
p. Škurek situace ve Vilémově je špatná. Pozemky jsou špatně zakreslené, a proto chápe
pana Bracha, že chce mít vše v pořádku.
Předsedající vyhovuje p. Brachovi a nechává o záměru o odprodej části pozemku znovu a
naposledy hlasovat.
p. Škurek podává pozměňující návrh - vyhlásí se záměr na odprodej části pozemku
p.č.1530/30 s věcným břemenem a jasně vymezenými pravidly.
Nejprve se hlasuje o návrhu p. Škurka.

Výsledek hlasování:
Pro: 1 (JŠ)
Proti: 4

Zdrželi se: 1 (TL)

o) P. Lakomý J. - hřbitovní zídka mezi Srovnalovým domem a hřbitovní cestou je ve špatném
stavu a bude potřebovat v brzké době opravu.
p) p. Škurek oznamuje ZO, že od 1.5.2015 nebo od 1.6.2015.(podle toho jak to půjde vyřídit
papírově ) končí svou funkci jako místostarosta.
Nadále zůstane jen ZO. Důvod není zdravotní, ale osobní.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:05.
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Zápis byl vyhotoven dne: 6.5.2015
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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