OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.9/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 17.6.2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Vilémov.

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

1. Zahájení
Jednání zastupitelstva obce vedl starosta obce Ing. Vladimír Huf, dále jen předsedající.
Řádně omluvena byla p. Filípková.

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 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. Příkazní smlouva
6. Rozpočtové opatření
7. Schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrka za rok 2014
8. Schválení účetní závěrky ZŠ Vilémov za rok 2014
9. Schválení účetní závěrky MŠ Vilémov za rok 2014
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 6
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
a) Zakoupení kontejnerové vlečky ze Sadů Vilémov cena 20 000,Zjištěná cena byla nejnižší Olbramovice 47 000,- Písečná 30 000,b) Ve věci kláštera se neobjevili žádné nové informace.
c) Oprava zídky před domem Janečků – rozpočet kolem 400 000,p. Škurek připomíná, že je zapotřebí mít vyjádření správy silnic a řídit se podle směrnice,
která nám určuje mít tříčlennou komisi.
d) Na minulém zasedání ZO se jednalo o rozšíření provozní doby v období prázdnin v MŠ.
Předsedající věc projednal s paní ředitelkou MŠ, která na rozšíření provozní doby
nepřistoupila. Na zasedání jsou přítomny maminky, které vysvětlují, že jim žádný
zaměstnavatel 6-7 týdnů v kuse dovolenou nedá a i když by se prostřídaly s jinými
rodinnými příslušníky tak takovou dobu volna nemůžou nijak pokrýt, proto jsou ochotny
za prázdninový provoz školky připlatit. Dále připomínají, že v mateřské školce je vyvěšen
provozní řád, kde se uvádí, že ředitelka školky je povinna po dobu uzavření zajistit
náhradní provoz v jiné MŠ. Učiněno, tak ale nebylo. Maminky uvádí, že v ZŠ se s nimi
snaží vždy paní ředitelka domluvit. Ve školce je domluva vždy těžká. Předsedající slibuje,
že celou věc znovu projedná s paní ředitelkou.

5. Příkazní smlouva
Smlouva se již projednávala na minulém ZO a starosta měl za úkol ji přepracovat . p. Škurek
připomíná , že bod kde měla být obec pokutována je vypuštěn a proto nemá připomínky.
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Výsledek hlasování:
Pro: 6

6. Rozpočtové opatření
Účetní obce seznamuje ZO Vilémov s rozpočtovým opatřením. ZO Vilémov po projednání
schválilo rozpočtové opatření č.3/2015 – přiloženo

Výsledek hlasování:
Pro: 6

7. Schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrka za rok 2014
ZO Vilémov po projednání schvaluje
1. Celoroční hospodaření obce Vilémov (závěrečný účet obce Vilémov ) za rok 2014 ,,bez
výhrad“ včetně přezkoumání hospodaření obce pracovnicemi Krajského úřadu
Olomouckého kraje, který skončil závěrem:
Při přezkoumání hospodaření obce Vilémov za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§ 10 ods.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)
Závěrečný účet byl vyvěšen na klasické úřední desce Obecního úřadu Vilémov a na úřední
elektronické desce webových stránek obce umožňující dálkový přístup po dobu od
28.5.2015-15.6.2015.

2. Účetní závěrku obce Vilémov za účetní období 2014 sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2014. Součástí zápisu je protokol o schvalování účetní závěrky.
Tímto současně schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2014 (jedná se o zisk ve výši
1.776.579,40 Kč), který je vykázán na počátečním stavu účtu 431 300 (Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení) a jeho převod na účet 432 300 (nerozdělitelný zisk,
neuhrazená ztráta minulých let).

Výsledek hlasování:
Pro: 6
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8. Schválení účetní závěrky ZŠ Vilémov za rok 2014
Účetní obce a p.Bantová seznamují ZO s účetní uzávěrkou. Všechny doklady jsou ještě na obci
k nahlédnutí. Při kontrole se hlavně zjišťovalo, zda byly správně použity peníze na investiční a
neinvestiční majetek a provozní náklady. Ve škole byla zakoupena keramická pec.
p. Škurek připomíná, že majetek ZŠ je vlastně obecní. Účetní obce uvádí, že to není pravda
škola má své IČO a všechen majetek je školní, obec peníze ZŠ a MŠ přiděluje a kontroluje, ale
majetek je v jejich vlastnictví obec je vlastníkem jen budov. Kdyby ovšem mělo dojít k prodeji
nějakého majetku, na který obec přispěla, musí to odsouhlasit.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Vilémov, č.p.41, okr. Olomouc
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014, viz. Protokol o schvalování účetní závěrky.
Současně schvaluje výsledek hospodaření ZŠ Vilémov za rok 2014, tj. zisk v celkové výši
10.398.36,-Kč – výsledek hospodaření běžného účetního období bude přidělen: fond rezervní
10.398.36 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 6

9. Schválení účetní závěrky MŠ Vilémov za rok 2014
ZO Vilémov po projednání schvaluje:
Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Vilémov, okr. Olomouc, příspěvková
organizace sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014, viz. Protokol o schvalování účetní
závěrky.
Současně schvaluje výsledek hospodaření MŠ Vilémov za rok 2014, tj. zisk v celkové výši
62.153.34,-Kč - výsledek hospodaření běžného účetního období bude přidělen: fond rezervní
62.153.34,-Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
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10. Různé
a) p. Juřička se táže, zda se bube řešit problematika špatného odtoku ryn na škole.
Předsedající odpovídá, že problém se řeší, na střeše je ve dvou místech špatná krytina.
b) Věcný dar obyvatelstvu – účastníkům zájezdu (občanům Vilémova) do Litomyšle
konaného dne 30. 7. 2015 – jedná se o vstupenku na prohlídku zámku Litomyšl a
vstupenku do rodného domu Bedřicha Smetany v Litomyšli.

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Zdrželi se: 1(JŠ)
c) p. Škurek se táže předsedajícího o informace ohledně černé skládky. Dále uvádí, že když
si někdo na svém pozemku něco uloží, nejedná se o černou skládku. Ovšem když starosta
obce uzavře skládku a i poté se tam ukládá suť z bourání nebo se tam vyváží stavební
odpad ze stavby kanalizace v obci, pak jedná o černou skládku.
Předsedající uvádí, že skládka je uzavřená. Je tam uděláno několik vrtů z nichž se brali
vzorky zda není půda kontaminovaná a všechny výsledky dopadli dobře. Skládka se má
zalesňovat.
p.Škurek se znovu ptá zda je tedy možno na skládku vyvážet či nikoli. Dále uvádí, že po
vesnici je několik takových míst, které se budou muset časem vyčistit.
Předsedající uvádí, že skládka je deset let uzavřena a vyvážet se tam smí jen hlína.

11. Diskuze
a) p. Lakomý F. žádá předsedajícího zda by se nedalo zjistit, kdo vypouští do požární
nádrže močůvku od prasat. Sám uvádí, že obyvatel, kteří bydlí na Holomy a chvají
prasata není mnoho a proto nevidí problém při zjišťování.
p. Škurek uvádí, že to samé se děje i na Příhoně a vše teče do čističky, která k tomu
není určená, teče tam i dešťová voda poté uhynou bakterie, které se musí znovu
dovést z Litovle a to vše se pak promítne v ceně stočného.
p. Lakomý J. uvádí, že když se prováděla zkouška kanalizace, tak u něho našly
pochybení a při neodstranění mu hrozila pokuta. Proto si sám pozval firmu a vše
uvedl do pořádku. Nedostatky byly tenkrát zjištěny u více občanů, ale zda všichni
sjednali nápravu neví.
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b) p. Škurek uvádí, že další ZO chce starosta svolat až na září což je docela pozdě.
V srpnu mají být částečné výsledky pozemkové úpravy, které bude potřeba schválit a
i na výběrovou komisi ohledně zídky je pozdě.
Předsedající uvádí, že ZO může byt svoláno podle potřeby i dříve. Výběrová komise
má být tříčlenná.
p. Škurek uvádí, že se musíme řídit směrnicí, proto jsme si ji přeci odsouhlasili.
p. Škurek odchází v 18:30
c) p. Lakomý J. se táže, zda je opravdu zapotřebí oprava zídky před Janečkovým.
Předsedající odpovídá, že ano zídka sousedí s hlavní komunikací a oprava je nutná.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18:45
Zápis byl vyhotoven dne: 21.6.2015
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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