OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.14/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 29.1.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Vilémov.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1)
Při zahájení bylo přítomných 6 členů zastupitelstva.
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
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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.

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Rozpočtové opatření
5. Upravený plán společných zařízení
6. Sazebník úhrad za poskytování informací
7. Dotace z POV na rok 2016
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr

4. Rozpočtové opatření
Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením č.1/2016 (příloha)
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.1/2016

Výsledek hlasování:
Pro: 6

Zastupitelstvo obce po projednání:
Bere na vědomí a schvaluje finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce Vilémov na rok
2016 v částce 80.400,--Kč (příspěvek na výkon státní správy).

Výsledek hlasování:
Pro: 6
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Předsedající předkládá návrh na provádění rozpočtového opatření pro starostu obce do výše
30.000,--Kč.
p.Škurek je proti zastupitelé se mohou scházet každý měsíc a proto je takové opatření zbytečné.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 Proti: 1 (JŠ)

5. Upravený plán Společných zařízení v rámci KPÚ Vilémov
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo upravený plán Společných zařízení. Úprava byla
provedena na základě připomínek Krajského pozemkového úřadu pro Olomouc

Výsledek hlasování:
Pro: 6

6. Sazebník úhrad za poskytování informací
Předsedající seznamuje ZO se sazebníkem úhrad.
p.Lakomá se táže, jak se to bude účtovat.
p.Škurek uvádí, že ceník je chystaný na něj, protože si od obce žádá informace. Kdyby byly
informace uveřejněny na internetu, a tím pádem veřejně dostupné nemusí si nic žádat. Při svém
přezkoumání zjistil, že se nedodržuje směrnice, zřizovací listiny příspěvkových organizací nejsou
zveřejněny, není zveřejněn plán ročního využití zametacího stroje. Na jeho poslední žádost přišla
opožděná odpověď a tím mu bylo znemožněno se odvolat.
Předsedající nechává hlasovat:

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti:1 (JŠ)

7. Dotace POV Olomouckého kraje
Předsedající předkládá návrh na podání žádosti na akci v rámci programu obnovy venkova
Olomouckého kraje na rok 2016 pro dotační titul č.1- Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce (oprava zídky kolem ZŠ).
Předsedající projednává se ZO podání žádosti o dotaci a popřípadě i podepsání smlouvy
v případě získání této dotace.
p.Škurek souhlasí s podáním žádosti nikoli s podepsáním smlouvy, když nezná podmínky. Jako
ZO si žádá informace sám a došel k závěru, že za rok a půl je tu tolik přehmatů, občané jsou málo
informováni.
Předsedající uvádí, že p. Škurek zastával půl roku funkci místostarosty a v tomto období
k žádným změnám nedošlo i když k tomu měl kompetenci, naopak se bál podepsat i vykácení lípy
u Jána a po půl roce složil funkci.
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p.Škurek uvádí, že ohledně lípy byl mylně informován a proto to nepodepsal. Dále uvádí, že
funkci složil kvůli starostovi pro nedostatek informací.
Předsedající nechává hlasovat:
ZO po projednání schvaluje podání žádosti na akci v rámci programu obnovy venkova
Olomouckého kraje na rok 2016 pro dotační titul č.1- Podpora budování a obnova
infrastruktura obce (oprava zídky kolem ZŠ). A podání žádosti na zakoupení auta pro SDH
Vilémov.

Výsledek hlasování:
Pro: 6

Podepsání smlouvy v případě získání dotace z POV
Předsedají nechává hlasovat o daném bodu.
p.Škurek s daným bodem nesouhlasí a žádá o zapsání daného citátu.
„Podle judikatury Nejvyššího soudu postačuje, pokud jsou usnesením schváleny podstatné
náležitosti daného smluvního typu, tak jak je stanovuje občanský, resp. obchodní zákoník. Pokud
by alespoň tyto nebyly v usnesení uvedeny, následkem by byla neplatnost následného právního
úkonu. Důvodem je, že kvůli neurčitosti usnesení nelze mít za to, že o věci bylo příslušným
orgánem rozhodnuto. Usnesení se tak ovšem nestává neplatným, pouze je nezpůsobilé pro vznik
platné smlouvy.“

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti:1 (JŠ)

8. Různé
Předsedající předkládá návrh na prominutí poplatku stočného pro paní Srovnalovou Helenu.
p.Škurek se táže proč stočné, zda nejde pomoct z jiných poplatků a jiným způsobem.
Účetní obce uvádí, že Čerlinka s.r.o. chce na danou úlevu usnesení obce a seznam obyvatel.

Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje snížení platby stočného za rok 2016 pro rodinu p. Heleny Srovnalové,
Vilémov 78.
Platba stočného za rok 2016: Srovnalová Helena stočné na 1 osobu/rok dle platného ceníku
Vodohospodářské společnosti
ČERLINKA s.r.o.
Srovnalová Martina
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Srovnalová Jitka

0,-

Srovnalová Eliška

0,-

Výsledek hlasování:
Pro: 6
9. Diskuze
a) p. Matoušková se ptá, jak dopadlo jednání s MŠ ohledně uzavření v období letních prázdnin.
Předsedající odpovídá, že uzavření bude jeden měsíc.
b) p. Matoušková upozorňuje, že u zastávky je rozbitá boční stěna u zastřešení a dále se táže,
zda by nebylo možno zastřešení rozšířit a umožnit tak občanům se za špatného počasí
schovat.
Předsedající odpovídá, že budova je paní Trojanové a proto je potřeba ji kontaktovat.
c) p. Škurek se táže: „Co ta hlína za školkou? Zda tam můžeme skladovat komunální odpad.“
Předsedající odpovídá, že hlína je z krajnic a nemohla se odvést do cihelny kvůli špatnému
počasí.
d) p. Lakomá se táže, jak to vypadá s chodníkem od kláštera do vesnice.
Předsedající odpovídá, že zadal zpracování projektu a pak záleží, jak se k tomu postaví kraj.
p. Lakomá chápe, že pro ZO je důležité mít vše v pořádku i papírově, ale občany více zajímá,
co se v obci opravuje či buduje.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 17:45
Zápis byl vyhotoven dne: 5.2.2016
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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