OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.10/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 12.8.2015, 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. KPÚ – společná zařízení
5. Schválení dotace ZŠ
6. Rozpočtové opatření
7. Závěrečný účet Mikroregionu Litovelsko, svazku obcí
8. Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7

4. KPÚ – společná zařízení
Předsedající informuje ZO i občany, že se jedná o naplánování obecních cest, vše ukazuje
na mapě.
p.Škurek chce zaručit, aby se nehýbalo s pozemky, které jdou zastavit. Mohlo by se stát,
že o ně obec přijde v důsledku výměn. Obec totiž souhlasila, aby se pozemky zahrnuly do
pozemkové úpravy. Jedná se hlavně o pozemky za školkou a pod Coufalovým.
Předsedající sděluje, že pozemky byly vyjmuty z komplexu pozemkových úprav, pozemek
za školkou je tam zahrnut z důvodu celkového scelení a poté rozdělení na dvě parcelní
čísla.
p. Jurníček se táže, zda nepřijde o svoje pozemky a výměru.
p.Škurek sděluje, že se může stát, že se všem bude krátit pro nedostatek půdy.
Předsedající se táže, zda má ještě někdo dotaz k projednávanému bodu a poté nechává
hlasovat.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
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5. Schválení dotace ZŠ
Předsedající informuje ZO, že škole byla přidělena dotace ve výši 251 942,- Kč na vzdělání
a výuku cizích jazyků. Škola pojede z přidělené dotace na týdenní vzdělávací program do
Anglie a dále zakoupí potřebné pomůcky k výuce cizího jazyka.
p. Škurek se táže, na kterou šablonu se to vztahuje.
Předsedající odpovídá, že se jedná o Operační program vzdělávání pro
konkurenceschopnost, je to výzva 56 podpora počátečního vzdělání – výuka cizích jazyků,
název projektu „Škola Vilémov – česky a anglicky „
p. Škurek se táže zda škola patří pod obec, a tudíž zadávací podmínky patří pod obec.
Předsedající odpovídá, že škola má své účetnictví a zadávací podmínky si řídí sama.
K dané problematice již nejsou žádné dotazy a tak se přistupuje k hlasování.
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje na
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 251 942,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro ZŠ
Vilémov na dotaci v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1
Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

6. Rozpočtové opatření obce
Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením. Nikdo nevznesl žádný dotaz.
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo rozpočtové opatření č.4/2015 – přiloženo.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

7. Závěrečný účet Mikroregionu Litovelsko, svazku obcí
Předsedající informuje, že od 9.4 – 24.4.2015 byl závěrečný účet Mikroregionu Litovelsko,
svazku obcí za rok 2014 vyvěšen na klasické úřední desce Obecního úřadu Vilémov a na
úřední elektronické desce webových stránek obce umožňující dálkový přístup. K danému
bodu nebyl vznesen žádný dotaz. ZO po projednání bere na vědomí.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
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8. Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví
ZO bere na vědomí závěrečný účet Vodovodu Pomoraví, svazku obcí za rok 2014.
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 –
15.6.2015.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

9. Různé:
a) Předsedající seznamuje ZO s výzvou pro vlastníky sakrálních staveb.
Jedná se o tyto stavby:
Kamenný kříž na pozemku p.č. 1571/1 ostatní plocha
Socha sv. Jana na pozemku č.p. 1530/30
Kaplička zasvěcená sv. Cyrilovi a Metodějovi na pozemku p.č. 1587
Pokud se nedoloží na Obecní úřad Vilémov vlastnictví k výše jmenovaným
stavbám bude Obec Vilémov postupovat v souladu s občanským zákoníkem.
b) Předsedající informuje ZO o Zakladatelské smlouvě spolku odpady Olomouckého
kraje z.s.
p. Škurek, se táže, proč není přiložen průvodní dopis k zak. smlouvě, aby se něco
nepropáslo a zda by nebylo vhodné se připojit.
Předsedající odpovídá, že o smlouvě nedává dnes hlasovat, jen nás s ní chce
seznámit. Podrobnější informace k možnosti připojení musí ještě sehnat.
c) Předsedající informuje ZO o opravě zídky před Janečkovým. Osloveny byly čtyři firmy:
 Dopos – Bohuslavice - nabídku odmítá
 Vymětal Litovel - nabídku odmítá
 p. Mikmek opravu vypočítá na 379 697, p. Svoboda 400 600,ZO se tyto částky zdají být vysoké, a proto se dohodnou, že se zídka opraví
svépomocí.
d) Předsedající informuje, že panu Šimšovi končí nájemní smlouva a žádá o odkoupení.
ZO odkup zamítají a dohodnou se, že pozemek se znovu pronajme, proto bude
vypsán záměr o pronájmu.
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e) p. Škurek dává za úkol kontrolnímu výboru zkontrolovat plnění zápisu za první
polovinu roku 2015.
Předsedající odpovídá, že p. Filípková ví co má dělat a kontrolu si může provést sama.
p.Škurek se řídí jednacím řádem a úkoly přiděluje kontrolnímu výboru ZO.

10. Diskuze
a) p. Lakomý P. se táže, zda se budou dělat chodníky.
Předsedající odpovídá zatím ne.
b) p. Filípková se táže, kdy se budou spravovat krajské silnice.
Předsedající odpovídá, že zatím na to nejsou možnosti.
c) p. Jurníček se táže, kdy se budou spravovat místní komunikace
Předsedající odpovídá, že do konce volebního období.
d) p. Škurek se táže, jak dopadla smlouva p. Hajdové s obcí
Předsdající odpovídá, že smlouva je napsaná a navýšená na 1 Kč
e) p.Škurek informuje, že není na internetu vyvěšen poslední zápis ze ZO a v zápisech je
málo rozepsán bod o rozpočtu obce a chybí zkopírovaná příloha.
Předsedající odpovídá, že bude sjednána náprava.
f)

p.Filípková se ptá, jak pokračují práce u Jána a zda bude zachována studna.
Předsedající odpovídá, že studna je nefunkční, proto bude zachována bez pompy.
Socha je pod úrovní pozemku, proto se nechá pozvednout a vyčistit.

g) P. Jurníček se ptá, přes které parcely povede zatravňovací pás.
Lakomý T. odpovídá, že geodetika Prostějov vybrala nejvíce zatížené místa a podle
toho zda občan dal či nedal souhlas s pozemkovou úpravou, se bude postupovat.
P.Škurek připomíná, že nový ZO nebyly řádně proškoleni a žádá o nápravu.

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

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

Starosta(místostarosta):

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