OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.13/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 28.12.2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu Vilémov.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1)
Při zahájení bylo přítomno 6 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: 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. Schválení upraveného plánu společných zařízení KoPÚ Vilémov u Litovle
5. Schválení rozpočtu na rok 2016
6. Rozpočtové opatření
7. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Vilémov č.1/2015
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Přichází paní Bantová a omlouvá se za pozdní příchod.
4. Schválení upraveného plánu společných zařízení KoPÚ Vilémov u Litovle
Předsedající předkládá mapu a informuje zastupitele se změnami, ke kterým došlo.
p.Škurek informuje ZO, že postup schválení je nezákonný. Nejprve změnu musí
projednat sbor zástupců a až po té zastupitelstvo. Pan Škurek jako předseda sboru
zástupců nebyl informován o svolání schůze. Po obdržení pozvánky na ZO a přečtení
bodu 4. Již nemohl reagovat z důvodu předvánočního času a čerpání dovolených. Pan
Škurek navrhuje stažení bodu.
p.Jurníček se informuje zda se může zúčastnit zasedání sboru zástupců.
p.Lakomý odpovídá, že může. Nesmí však hlasovat. O termínu bude p.Jurníčka
informovat.
Předsedající po projednání stahuje bod z programu.

5. Schválení rozpočtu na rok 2016
Účetní obce se táže ZO zda má někdo připomínku k rozpočtu, který se projednával na
minulém ZO. Nikdo připomínku nemá.
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje rozpočet obce Vilémov na rok 2016 s příjmy ve výši Kč 5.501.000,--,
výdaji ve výši Kč 5.761.000,-- a financováním Kč 260.000,--.
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Návrh rozpočtu byl vypracován zastupitelstvem obce ve spolupráci s finančním
výborem obce.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen a zveřejněn na klasické úřední desce Obecního úřadu
Vilémov a na úřední elektronické desce webových stránek obce umožňující dálkový
přístup v řádné zákonné lhůtě – v období od 3.12.2015 do 29.12.2015.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

6. Rozpočtové opatření
Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením (příloha). Nikdo nemá
připomínku, proto dává předsedající hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

7. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Vilémov č.1/2015
Předsedající seznamuje ZO, že se jedná o novelizaci (příloha).
p.Škurek upozorňuje, že vyhláška být nemusí a obecní úřad po projednání může dát
úlevy od placení. Dále se táže na čl.6 bod 2b). Pan Škurek upozorňuje, že obec má i
jiné poplatky třeba ze psů a za veřejná prostranství i toto by se mělo projednat a
každý rok novelizovat. Dále upozorňuje, že v důsledku naléhavé (účinnosti) potřeby
obce může vyhláška platit od 1.1.2016.
Předsedající dokládá, že vyhláška být musí a vzor jsme obdrželi od Ministerstva
vnitra.
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vilémov č. 1/2015, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška bude zveřejněna na klasické úřední desce a na elektronické úřední desce
umožňující dálkový přístup v době od 29.12 2015 do 01.02. 2016.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
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8. Různé
a) p. Filípková seznamuje ZO s výsledkem provedené kontroly kontrolním
výborem. Při kontrole byly zjištěny tyto závady.
1. Zápis ze 7. ZO konaného 29.4. 2015, bod č.4., kde se projednává Provozní
řád k traktoru. V provozním řádu je uvedeno, že se bude jezdit 2x v týdnu,
v projektu se udává 1x za 2 dny. Předsedající přislíbil, že špatný údaj bude
opraven a k dnešnímu dni tak neučinil.
2. Zápis z 8. ZO konaného 27.5.2015, bod č.6. Předsedající je upozorněn
kontrolním výborem, že dokumentace k traktoru není kompletní – chybí
počáteční projekt. Předsedající přislíbil, že chybějící dokumentaci doplní –
k dnešnímu dni nebyla dokumentace doplněna.
3. Kniha jízd k traktoru není náležitě vyplňována. Předsedající byl upozorněn,
že Příkazní smlouva je vypracována jednostranně bez sankcí při neplnění
smlouvy ze strany příkazníka. Smlouva byla podepsána bez oprav dne
04.06.2015 v Praze a 18.06.2015 ve Vilémově.
Předsedkyně kontrolního výboru žádá nápravu do 1.4.2016, s tím aby na tento bod
bylo napsáno usnesení.
p. Filípková odchází v 17:55.
b) p. Škurek informuje ZO, že v minulém zápise shledal chyby a to v bodě 7.
- v zápise se uvádí citace zákona, který se na ZO nečetl.
Zapisovatelka odpovídá, že zákon byl k nahlédnutí a nikdo ho přečíst nechtěl.
- ZO po projednání schvaluje inventarizaci majetku k 31.12 2015, když ZO
žádnou inventarizaci neschválilo.
Zapisovatelka připouští pochybení a věta se správně formuluje.
(Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provedení inventarizace majetku k 31.12.2015.)

c) Dále p. Škurek trvá na tom, že na předešlých jednání informoval ZO o tom, že
starosta říká nepravdu a zatajuje některé informace. Zapisovatelka to ovšem
nikdy do zápisu nedala. Sám si musí psát žádosti na obec a informace si
zjišťovat individuálně.
Též se zajímá o majetek ZŠ, zda patří obci či nikoli a na příštím zasedání by rád
viděl zřizovací listinu, kdy se jim předával majetek.
9. Diskuze
Nebyly důvody k diskuzi.
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Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18:15
Zápis byl vyhotoven dne: 4.1.2016
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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