OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.15/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 30.3. 2016, 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.
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

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. Výsledek inventarizace majetku k 31.12.2015
6. Přezkoumání hospodaření obce Vilémov za rok 2015
7. Rozpočtové opatření
8. Vyhláška o odpadech
9. Pracovníci na rok 2016, čerpání dotace z ÚP
10. Oprava místních komunikací
11. Dodatek smlouvy s A.S.A. odpady Litovel
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 6

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Byly podány žádosti na dotace – oprava zídky u ZŠ
- Zakoupení hasičského auta

5. Výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje inventarizační zprávu za rok 2015 – inventarizace majetku obce
k 31.12.2015.

Výsledek hlasování:
Pro: 6

6. Přezkoumání hospodaření obce Vilémov za rok 2015
ZO po projednání bere na vědomí přezkoumání hospodaření obce Vilémov za rok
2015.

Stránka 2 z 6

Zasedání zastupitelstva č.15/2014-2018

7. Rozpočtové opatření
Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením obce č.2/2016.
Jedná se o opatření, které podepsal starosta obce na základě své pravomoci, kdy mu
na minulé ZO bylo schváleno rozhodovat do částky 30 000,--Kč.
Dále účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením obce č.3/2016.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje rozpočtové opatření obce č.2./2016 ( 01/2016/ST) přiloženo.
2. Schvaluje rozpočtové opatření obce č.3./2016 – přiloženo.

Výsledek hlasování:
Pro: 6

8. Vyhláška o odpadech
Předsedající předkládá vyhlášku o odpadech.
p.Škurek uvádí, že nedostal pozvánku na ZO a tudíž ani materiály k prostudování.
p. Matoušková nesouhlasí s čl.3 bodem 3a).

Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vilémov.
Vyhláška bude zveřejněna na klasické úřední desce a na elektronické úřední desce
umožňující dálkový přístup v době od 31.03.2016 do 18.04.2016.

Výsledek hlasování:
Pro: 4
Zdržel se: 2 (JŠ, RM)
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9. Pracovníci na rok 2016, čerpání dotace z ÚP
Předsedající seznamuje ZO s možností přijmutí jednoho pracovníka na dotaci z ÚP.
Dále navrhuje přijmutí jednoho pracovníka do konce roku 2016 na pracovní poměr
OÚ Vilémov. ZO po projednání schvalují přijmutí dvou pracovnic. Jedné z ÚP a druhé
pracovnice do pracovního poměru obce Vilémov do konce roku 2016.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Zdržel se: 1(JŠ)
10. Oprava místních komunikací
Předsedající předkládá návrh na opravu místních komunikací. Jednalo by se o úsek od
Jána až na Homolu. Nechal by se udělat nový koberec a u obchodu a kostela
parkoviště, srážky kolem školy. Přibližná cena opravy 3 000 000,-Kč.
p. Škurek se táže, zda bude silnice balená co kanalizace, chodníky a svody vody.
Pokud není projekt a materiály k prostudování není o čem rozhodovat. Projekt by
měly firmy udělat zdarma. Dále uvádí, že rozpočet je větší než v minulých letech.
Minulý rok skončila záruka na kanalizaci a teď to bude muset opravovat obec ze
svého.
p. Lakomý T. se táže předsedajícího kde přišel na částku 3 mil Kč. Předsedající
odpovídá, že částka je orientační na obec přichází firmy, které nabízí své služby.
p. Lakomý F. uvádí, že po silnici jsou udělány svody a starosta navrhuje jen návrh na
projekt.
Účetní obce seznamuje ZO, že pokud se bude silnice opravovat, nebude mít obec
dostatek finančních prostředků a bude si muset vzít obec úvěr.
p. Škurek uvádí, že on by do úvěru nešel.
p. Lakomý T. navrhuje opravu komunikace na etapy. S tím souhlasí i p. Matoušková.
p. Lakomý P. navrhuje, aby obec více šetřila a nevyhazovala peníze za obecní
pracovníky a příspěvky spolkům.
p. Lakomý J. uvádí, že dříve byla na obci stavební komise a ta o takových věcech
rozhodovala.
p. Škurek navrhuje, aby se o opravě silnice nehlasovalo pro nedostatek informací.
p. Lakomý F. navrhuje, aby se předsedající spojil se státní správou silnic a nechal
spravit vše.
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ZO po projednání:
Schvaluje vypracování cenové nabídky na opravu místních komunikací.

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Zdržel se: 1(JŠ)

11. Dodatek smlouvy s A.S.A. odpady Litovel
Předsedající předkládá dodatek ke smlouvě za svoz odpadů.
Zastupitelé obce porovnávají ceny s rokem 2015 a zjišťují, že se jedná o korunové
navýšení, např. (svoz komunálního odpadu a uložení – 2015/ cena 340,-2016/ cena 341,02,-Cena je na rok na občana, výsyp kontejneru plast, papír – 2015/ cena 3900,-2016/ cena 3911,70,-- )
p. Škurek říká, že se zastupitelům předkládají bezvýznamné smlouvy a důležité si
starosta podepisuje sám. Jede si podle zajetých zvyklostí a nic nenechá odsouhlasit
jako odvoz odpadu.
p. Podhorná uvádí, že starosta obce je k takovým věcem kompetentní.
ZO po projednání bere na vědomí dodatek smlouvy s A.S.A. odpady Litovel.

12. Různé
a) Předsedající předkládá žádost TJ Sokol Vilémov na dotaci ve výši 20 000,--Kč na
celoroční činnost.
ZO po projednání schvaluje:
1. Poskytnutí dotace pro TJ Sokol Vilémov, IČ 45213411 na úhradu výdajů na
celoroční činnost příjemce, na zajištění pokrytí běžných provozních
nákladů v roce 2016 ve výši 20 000,--Kč.
2. Smlouvu (veřejnoprávní) o poskytnutí dotace dle bodu 1.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Zdržel se: 1(JŠ)

b) Předsedající předkládá dopis pana Skopala, který obci nabízí odprodej pozemku,
naproti p. Luňáčka za cenu 8 000,--Kč. Jedná se o malý kousek asi 61m2, ve kterém
Stránka 5 z 6

Zasedání zastupitelstva č.15/2014-2018

ovšem vede obecní zasíťování. Po přibližném propočtu vychází metr na 120,--Kč.
Pan Skopal již obec kontaktoval v roce 2009.
p. Lakomý T. uvádí, že navrhovaná cena je dosti vysoká a proto navrhuje ponížen na
polovinu. S tím souhlasí většina zastupitelů.
p. Škurek navrhuje, aby předsedající odpověděl jako v roce 2009.
ZO po projednání schvaluje.
Odkoupení pozemku p. Skopala za částku ve výši 4 000,--Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
13. Diskuze
Nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18:45
Zápis byl vyhotoven dne: 7.04.2016
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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