OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Vilémov.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1)
Při zahájení bylo přítomno všech 7 členů zastupitelů
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 navrhl určit zapisovatelem zápisu Radmilu Matouškovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

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.
S návrhem programu nesouhlasí p. Škurek a žádá o doplnění o bod Směrnice o
odpadech.
Předsedající dává hlasovat o doplnění bodu o odpadech.
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Výsledek hlasování:
Pro:
1.(JŠ)
Proti:
2(VH,TL)
Zdrželi se: 4(RM, VF,JB,JJ)

Návrh na doplnění nebyl schválen, a proto se nechává schválit program navrhovaný
předsedajícím.

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Rozpočtové opatření
6. Schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2015
7. Schválení účetní závěrky ZŠ Vilémov za rok 2015
8. Schválení účetní závěrky MŠ Vilémov za rok 2015
9. Smlouva o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2016
10. Práce v obci v roce 2016
11. Pasport místních komunikací
12. Záměr obce – pronájem domu č.p. 38 s příslušenstvím
13. Různé
14. Diskuze
15. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7

4. Kontrola zasedání z minulého zasedání
Předsedající předkládá předběžný rozpočet na silnici.

5. Rozpočtové opatření:
Předsedající seznamuje ZO s žádostí paní ředitelky ze ZŠ Vilémov o příspěvek na zakoupení
nových interiérových dveří a nátěru futer ve výši 30 000,-. ZO se po projednání shodnou, že
částka je malá a přistupují na návrh p. Škurka a částka se navyšuje na 100 000,- Kč.
Dále se projednává navýšení částky na zakoupení hasičského auta z 300 000,-Kč na 400 000,Kč.
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Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje rozpočtové opatření obce č.4,5,6./2016 (01/2016/ST) - přiloženo
2. Schvaluje rozpočtové opatření obce č. 7./2016- přiloženo

Výsledek hlasování:
Pro: 7

6. Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2015
Účetní obce seznamuje ZO s výsledky hospodaření a informuje, že všechny podklady jsou
k nahlédnutí.
ZO po projednání schvaluje:
1. Celoroční hospodaření obce Vilémov (závěrečný účet obce Vilémov) za rok 2015
- Bez výhrad- včetně přezkoumání hospodaření obce pracovnicemi Krajského úřadu
Olomouckého kraje, který skončil závěrem:
Při přezkoumání hospodaření obce Vilémov za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§10 ods.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Závěrečný účet byl vyvěšen na klasické úřední desce Obecního úřadu Vilémov a na úřední
elektronické desce webových stránek obce umožňující dálkový přístup po dobu od 27.5.2016
do 13.6.2016
2. Účetní závěrku obce Vilémov za účetní období 2015 sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2015. Součástí zápisu je protokol o schválení účetní závěrky.
Tímto současně schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2015 (jedná se o zisk ve výši
2.113.501,47 Kč), který je vykázán na počátečním stavu účtu 431 300 (výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení) a jeho převod na účet 432 300 (výsledek hospodaření předcházejících
účetních období)

Výsledek hlasování:
Pro: 7

7. Schválení účetní závěrky ZŠ Vilémov za rok 2015
Účetní obce seznamuje ZO s účetní závěrkou ZŠ, všechny podklady jsou k okamžitému
nahlédnutí. Přítomna je i předsedkyně finančního výbor, ale žádný dotaz nebyl vznesen.
ZO po projednání schvaluje:
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1. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Vilémov č.p.41, okr. Olomouc
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015, viz. Protokol o schválení účetní závěrky.
Současně schvaluje výsledek hospodaření ZŠ Vilémov za rok 2015, tj. Zisk v celkové výši
5.262,94, Kč – výsledek hospodaření běžného účetního období bude přidělen: fond
rezervní 5.262,94 Kč
2. Ponechání nevyčerpané částky investiční dotace na pořízení dlouhodobého majetku ve
výši 196,- Kč na fondu reprodukce majetku, investičním fondem.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

8. Účetní závěrka MŠ Vilémov
Účetní obce seznamuje ZO s účetní závěrkou MŠ, všechny podklady jsou k okamžitému
nahlédnutí. Přítomna je i předsedkyně finančního výbor, ale žádný dotaz nebyl vznesen.

ZO po projednání schvaluje:
Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Vilémov, okr. Olomouc sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2015, viz. Protokol o schválení účetní závěrky. Současně schvaluje
výsledek hospodaření MŠ Vilémov za rok 2015 tj. zisk v celkové výši 1,61 Kč – výsledek
hospodaření běžného účetního období bude přidělen: fond rezervní 1,61 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

9. Smlouva o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2016
ZO po projednání schvaluje:
1. Přijetí dotace s účelem použití, dle smlouvy čl. II odst. 1
2. Schválení spolufinancování obce dle smlouvy čl. II odst. 2
3. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb.
Správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2004 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
Poskytovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460,
zastoupený: Ing Jiřím Rozbořilem, hejtmanem. Příjemce: Obec Vilémov 7, 783 22
Vilémov, IČ 00635316, zastoupená: Ing. Vladimírem Hufem, starostou.
Předmětem
této smlouvy je investiční dotace ve výši 100 000,- Kč na pořízení vozidla pro zásahovou
jednotku SDH Vilémov.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7

Odchází p. Filípková (omluvena)

10. Akce plánované realizovat v roce 2016
1. Oprava sakrální stavby na Homoli
2. Výstavba opěrné zdi kolem ZŠ Vilémov
3. Výstavba chodníku od bývalé mlékárny
ZO se po projednání shodne, že projekt na chodník k bývalé mlékárně je chybný a je třeba ho
přepracovat.
p. Škurek se táže, kdo opraví kapličku dole před čističkou, oprava se měla uskutečnit již vloni.
Předsedající odpovídá, že opravu provede pracovník obce p. Polýnek. Předsedající informuje
o dotaci na opravu sakrální stavby. Dále předsedající upozorňuje, že částka na opravu zídky je
100 000,- což je nedostačující a proto navrhuje částku navýšit na 400 000,-Kč.
ZO po projednání schvaluje:
1. Opravu sakrální stavby na Homoli
2. Výstavbu opěrné zdi kolem ZŠ
3. Přípravu projektu na chodník od bývalé mlékárny do vesnice

Výsledek hlasování:
Pro: 6
11. Pasport místních komunikací
p. Škurek se táže, jak je to s úsekem za hospodou, silnice je tam soukromá. Předsedající
odpovídá, že obec usiluje o to, aby to bylo přiřazeno k obci.
Zastupitelstvo po projednání schvaluje:
Pasport místních komunikací.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
12. Pronájem domu č.p.38 s příslušenstvím
p. Škurek upozorňuje, že dům je ve velmi špatném stavu a pan Domes měl být
vystěhován exekutorskou firmou, nebo mu měla zrušit trvalý pobyt obec. Sám si
představoval jiný záměr s domem a i občané, se kterými o problematice hovořil,
souhlasí s vystěhováním. Předsedající odpovídá, že p. Domes je nemocný člověk a
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obec by mu měla pomoci vyřídit soc. dávky a pozdější umístění do ústavu. Vše je, ale
otázkou času a přeci ho zatím nevystěhujeme na ulici.
ZO po projednání schvaluje záměr obce pronajmout dům č.p.38 s příslušenstvím
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti:1(JŠ)

13. Různé
a) Závěrečný účet Mikroregionu Litovelsko
ZO po projednání:
Bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Litovelsko za rok 2015.
Závěrečný účet byl vyvěšen na klasické úřední desce Obecního úřadu Vilémov
a na úřední elektronické desce
Webových stránek obce umožňující dálkový přístup po dobu od 4.3.18.3.2016.
b) Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví, svazku obcí
ZO po projednání Bere na vědomí: Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví,
svazku obcí za rok 2015. Závěrený účet byl vyvěšen na klasické úřední desce
Obecního úřadu Vilémov a na úřední elektronické desce
Webových stránek obce umožňující dálkový přístup po dobu od 19.5. – 6.6.
2016.

14. Diskuze
a) p. Matoušková informuje, že na homoli kolem p. Slouku není slyšet rozhlas.
b) p. Rec se táže proč je školka po dobu prázdnin otevřena až od 7:00h. Předsedající si musí
danou problematiku ověřit.
c) p. Škurek by se rád vrátil k bodu směrnice o odpadech, která se schvalovala na minulém
zastupitelstvu. Bylo schváleno, že obec používá hnědé popelnice na bioodpad, i když ve
skutečnosti využívá kontejner. Dále uvádí, zda by nebylo vhodné umístění dalších kontejnerů
do obce. Bylo mu odpovězeno, že o umístění dalších kontejnerů se neuvažuje a popelnice na
bioodpad jsou již zakoupeny, jen se čeká na jejich popsání a pozdější rozmístění po obci.
d) p.Škurek se táže jak kontrolní výbor dořešil kontrolu příkazní smlouvy. Předsedkyně paní
Filípková není přítomna tak se věc odkládá na příští zasedání.
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Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:05.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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