OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.12/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 30.11.2015, 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 určil zapisovatelem zápisu Radmilu Matouškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Zdrželi se: 1 (JŠ)

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. Rozpočet na rok 2016
6. Rozpočtové opatření
7. Inventarizace majetku obce k 31.12.2015
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starosta obce seznamuje ZO, že se prodlužuje smlouva přes pracovní úřad paní Svobodové.

5. Rozpočet na rok 2016
Účetní obce seznamuje ZO s návrhem rozpočtu na rok 2016. Po důkladném seznámení a
vysvětlení všech bodů bere ZO Vilémov na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016. (příloha)
Výsledek hlasování:
Pro: 7

6. Rozpočtové opatření
Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením č. 6/2015. ZO Vilémov po projednání
schvalují rozpočtové opatření č.6/2015. ( příloha)
Výsledek hlasování:
Pro: 7

7. Inventarizace majetku obce k 31.12.2015
Pan Škurek se táže, zda se bude provádět inventura majetku i v ZŠ. Předsedající odpovídá, že
nebude ZŠ a MŠ si dělá inventuru sama a předkládá jen výsledek. Účetní obce informuje, že
výsledek inventur byl na obci k nahlédnutí. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ve
smyslu §13, odst. 1. Zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na §
15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,kontrola‘‘). Kontrolovaná organizace ZŠ Vilémov, č.p. 41, příspěvková organizace.
Kontrolované období 1.4.2014 – 31.12.2014. Kontrolou pověřil starosta obce Vilémov –
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finanční výbor a účetní obce. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje inventarizaci
majetku k 31.12.2015.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Návrh inventarizační a likvidační komise
Předsedající navrhuje jako členy do inventarizační komise:
Předseda komise: p. Tomáš Lakomý
Členové komise: p. Marie Matoušková
p. Josef Polýnek
ZO žádný protinávrh nevzneslo, a proto se hlasuje.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Předsedající navrhuje členy likvidační komise:
Předseda komise: p. Jarmila Bantová
Členové komise: p. Marie Šišková
p. Jindřich Juřička
Výsledek hlasování:
Pro: 7

8. Různé
a) Starosta obce navrhl odměnu zaměstnankyni OÚ paní Haně Podhorné ve výši jednoho
měsíčního platu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
b) Dražba domu č.p. 38
Předsedající seznamuje ZO, že na dům č.p. 38 je vyhlášeno druhé kolo dražby. Vyvolávací
cena je 150 000,-Kč. Předsedající navrhuje, zda by nebylo vhodné, aby obec šla do dražby
a popřípadě se dům koupil.
p. Filípková a p.Lakomá se táží jaký má obec s domem záměr při případné koupi.
Předsedající odpovídá, že záměrů je několik, dům je ve velmi špatném stavu a ještě je
obydlený.
ZO po projednání schvaluje účast obce na dražbě domu č.p. 38 a stanovuje max. částku
200 000,- Kč. Pověřuje starostu obce účastí na elektronické dražbě.
c) Předsedající se táže ZO jaký má kdo návrh na příspěvek do domovu důchodců či charit.

Stránka 3 z 5

Zasedání zastupitelstva č.12/2014-2018
Předsedající navrhuje Charitu Litovel, DD Bílsko, Hospic Olomouc.
P .Filípková navrhuje Dětský domov.
ZO se po projednání na žádném konkrétním ústavu neshodnou

9. Diskuze
a. p. Slouka se táže, zda by nebylo možno v obci zakázat podomní prodej.
p. Lakomý F. odpovídá, že na Homoli jsou starší občané, kteří na prodejce čekají.
b. p. Lakomá upozorňuje, že občané nedávají trávu a větve do kontejneru na bio-odpad, ale pálí
to a tím znečišťují ovzduší. Dále upozorňuje na znečištěnou silnici od ZD Senice na Hané –
sady Vilémov.
Předsedající odpovídá, že sady se o úklid silnice snaží.
c. p. Škurek se táže, jak se pokročilo ve věci chodníku od kláštera směrem k obci. Obviňuje
starostu obce, že nemá k dané problematice, žádné podklady (papíry z katastru, žádosti
z kraje a neinformuje průběžně ZO).
Předsedající odpovídá, že podklady jsou na obci. Shrne se krajnice a bude se jednat s krajem
o možnosti pravý kraj vozovky rozšířit zasypáním příkop a zatravněním.
d. p. Lakomý J. se táže, jak to vypadá s klášterem a proč se jim svítí.
p. Škurek pomohli obci vyřídit dotace na kanalizaci, tak proč by se jím nemohlo svítit.
e. p. Filípková se táže, zda by neměla obec přejít na led osvětlení a zavazuje se, že propočítá
náklady a případnou návratnost.
Předsedající odpovídá, že osvětlení je zatím funkční a s výměnou se nepočítá.
p. Škurek návratnost nákladů je ve větších městech.
f. p. Lakomý F. se táže co dělají obecní pracovníci a kdo jim velí a kontroluje.
Předsedající odpovídá, že obecní pracovníci patří pod něj.
g. p. Lakomý se táže, co bude se sokolovnou?
p. Škurek navrhuje pozvat na zasedání ZO předsedu sokolů, aby se k dané problematice
vyjádřil.
h. p. Škurek se táže, proč obec pronajímá místnost na obecním úřadě, když by ji sama
potřebovala.
i. p. Slouka se táže, jak dlouho bude uzavřena MŠ v období velkých prázdnin. Připomíná, že
školka slouží pro děti a rodiče nemají tolik dovolené, aby mohly pokrýt šest týdnů volna. ZO
s ním souhlasí a navrhují uzavření jen jeden měsíc.
Předsedající oznamuje, že paní ředitelka z MŠ se má k dané problematice vyjádřit do konce
prosince. Zatím nahlásila uzavření školky od 11.7. do 22.8. 2016.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 20:00h
Zápis byl vyhotoven dne: 7.12.2015
Zapisovatel:
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Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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