OBEC VlLÉN4OV
Vilénlov 7
78j 23 Vilérlrov
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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,

konaného dne 14.10.2OL5, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu vilémov.

Přítomni: viz prezenčnílistina (příloha 1)
Při zahájení bylo přítomno 6 členůzastupitelstva.
Zastu pitelstvo je usnášeníschopné.

1.

Zahájení

Jednánízastupitelstva obce vedl starosta obce lng. Vladimír Huf, dále jen předsedající.
Řeane omluvena byla p. Filípková

2.

Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Tomáše Lakomého a Jarmilu Bantovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádnéprotinávrhy.

Výsledek hlasování:

Pro: 6
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu Radmilu Matouškovou, K návrhu nebyly vzneseny
žádnéprotinávrhy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6

3.

Schválení programu

Předsedajícíseznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřednídesce.
K návrhu programu nebyl vznesen návrh na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
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1,.7ahájení
2. Určenízapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Audit obce
5. Rozpočtovéopatření
6. Zámér obce

- pronájem p.č.76012 (školnízahrada)

7. Pomník sv. Jana Nepomuckého
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr

4.

Audit obce
Účetní obce seznámila ZO s výsledky auditu, kteni proběhl 18.8.2015. Audit byl bez závad.

5.

Rozpočtovéopatření
Účetníobce seznámila zastupitele obce s rozpočtovým opatřením (viz. příloha)
Výsledek hlasování:

Pro: 6

6.

Zámér obce -pronájem p.č. 76012 (školnízahrada}

Předsedajícíseznamuje zastupitele obce o záměru obce a jeho výsledcích.
O pronájem se přihlásil pouze jeden zájemce a to manželéŠimšoviz Vilémova č.p. 150,
Zastupitelé obce se po projednání rozhodli, že pozemek pronajmou na dobu neurČitou
z

výpovědní lhůtou 1 rok a cenou lKč za 1m2.

Výsledek h!asování:

Pro: 6

7.

Pomník sv. Jana Nepomuckého
Předsedající seznamuje zastupitele obce se záměrem opravy pomníku a úpravy kolem něho.
Pozemek bude zaset trávou a budou zde vysazeny zakrslé lípy.
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8.

8

Různé

a)

Předsedající předkládá návrh na změnu směrnice o zadáváníveřejných zakázek malého
rozsahu. Zvýšeníčástky,s kterou můženakládat starosta obce z 20,000Kč na 50.000Kč.

Výsledek hlasování:

Pro:

b)

6

Předsedajícípředkládá návrh na změnu kulturního výboru

a výboru pro

životníprostředí

na komise.

Výsledek hlasování:

Pro: 6

c)

Předsedajícíseznamuje zastupitele obce se vstupem do spolku sdruženíodpadů
Olomouckého kraje. Obce se musí rozhodnout do 31,.12.201,5 zda do spolku vstoupí či ne.
Hlasování o vstupu.

Výsledek hlasování:

Pro:

d)

6

Předsedajícíseznamuje zastupitele obce s žádostíp. Huňky Z. na zřízenívěcného
břemene pro plynovou přípojku.

Výsledek hlasování:

Pro: 6

e)

Předsedající předkládá žádost místníchhasičůo dotaci na auto.

Výsledek hlasování:

Pro: 6

f)

Pan Škurek informuje ZO o nespokojenosti rodičůs otvíracídobou školky po dobu
prázd

9.

a)
b)

c)

d)

n

in.

Diskuze
pí. Hynková se táže, zda by bylo možno do školky zavést zvonek s kamerou,
pí. Hynková se táže, jak postoupilo jednání ohledně chodníkůod kláštera do středu vesnice.
Úsek je velmi nebezpečný.

Předsedající odpovídá, že správa silnic a kraj chodník zřídit nechtějí.
p. Hubáček upozorňuje na nesjízdnost příjezdové cesty k jeho domu. Cesta je obecní.
p, Škurek předkládá dokument k

používánízametacíhostroj, který obdržel po vyžádáníod

obecního úřadu. Jedná se o četnost zametání během roku.
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Zastupitelstvo bylo ukončeno v ],8:45.
Zápis byl vyhotoven dne:
Za

pisovate

l:

Ověřovatelé: .........,....

....,..,. Dne

Dne...,.....,,...

Starosta(místostarosta):

.
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