OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.17/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 14.9.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Vilémov.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1)
Při zahájení bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Zahájení
Jednání zastupitelstva obce vedl starosta obce Ing. Vladimír Huf, dále jen předsedající.
Řádně omluvena byla p. Filípková a p. Juřička

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: 5
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu Radmilu Matouškovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Výsledek hlasování:
Pro: 5

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. Rozpočtové opatření
6. Pronájem domu č.p. 38
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro: 5

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Škola zídka – opravuje se.

5. Rozpočtové opatření
Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením provedeným starostou obce.
1.
a) Navýšení částky pro Odpady Olomouckého kraje.
b) Hřiště
c) Auto hasiči
2.

a) Navýšení částky na telefony pro zdravotní středisko, na konci roku bude tato
částka přefakturována lékařům.
b) Navýšení částky na opravu brán u hřbitova.
c) Přerozdělení přidělené částky pro ZŠ Vilémov na zakoupení nových dveří.
Pan Škurek připomíná, že o rozpočtovém opatření se hlasovat nemusí, protože ZO
již svým hlasováním dali starostovi pravomoc do částky 30.000,- Kč rozhodovat
samostatně.

ZO po projednání bere na vědomí:
Rozpočtové opatření obce č. 8/2016, 9/2016, 10/2016 (ST) – příloha přiložena
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6. Pronájem domu č.p.38
Předsedající předkládá návrh nájemní smlouvy na pronájem domu č.p.38. Jedná se o
dům pana Domese, který obec získala v dražbě a který p. Domes užívá.
Pan Škurek připomíná předsedajícímu, že o pronájem domu se přihlásily dva zájemci a to
p. Domes a p.Škurek.
Předsedající připomíná, že p.Domes není duševně zdráv a do doby než se mu vyřídí
potřebná vyšetření s možností umístění do nějakého ústavu je pro pronájem pro pana
Domese. ,, Já neudělám z p. Domese bezdomovce“ říká starosta.
p. Škurek uvádí, že byl pro, aby šla obec do dražby a dům zakoupila. Již zde nastal
problém, znalecký posudek na dům byl vypracován ze silnice, jelikož znalec nemněl možnost
se podívat dovnitř domu. Měla by být podána žaloba na vyklizení nemovitosti k soudu. OÚ
koupil nemovitost od exekutora ne od p. Domese. p. Domese se měl standardně vystěhovat
a postarat se o něj měl sociální odbor v Litovli. OÚ ve Vilémově dělá nestandartní postup.
Starosta obce neumožnil ZO prohlídku domu, do domu zatéká, padá štít a celý dům je
v havarijním stavu. Sám si představoval, že dům by využívala obec pro své účely jako je
parkování traktoru či využití pro pracovníky zaměstnané pod obcí.
p. Škurek vyzívá občany, aby se k danému problému vyjádřili. Slovo si bere paní
Hynková a uvádí, že i v dřívější době měli obce pastoušky a o občany obce se postaraly.
p. Lakomý F. uvádí, že si obec musí rozmyslet zda opravovat či zbourat a postavit
nový dům. Dům je pro okolí nebezpečný.
Předsedající uvádí, že nebezpečné je humno, o něj mají zájem sousedé, ale žádost na
obec o odkoupení nedodaly. Předsedající zatím ruší pronájem domu č.p.38.

7. Různé
Předsedající předkládá záměr obce o pronájem pozemku po paní Rozbořilové, která
zemřela.
ZO po projednání schvaluje:
Záměr obce o pronájmu části pozemku p.č. 7
Výsledek hlasování:
Pro: 5
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Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje na účelovou
investiční dotaci ve výši 100 000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na částečnou
úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vilémov.
Čerpání finančních prostředků se řídí smlouvou o poskytnutí dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 5

Předsedající seznamuje ZO, že na obci byl proveden audit v období od prvního do
šestého měsíce roku 2016.
8. Diskuze
a) p. Matoušková se táže, jak dopadlo jednání s poštou o zrušení.
Předsedající odpovídá, že na podmínky pošty nepřistoupil, ale obec je ochotna i
nadále poskytovat obecní budovu k provozování poštovních služeb.
b) p. Škurek seznamuje ZO s tím, že by starosta obce měl vždy seznámit zastupitele
s věcmi, které se udály v období mezi zasedáním zastupitelů, jako je zahájení
školního roku, kterého se nikdo nezúčastnil. Minule se projednával chodník ke
klášteru, který byl zamítnut z důvodu nekontaktování vlastníků přilehlých
pozemků a do dnešní doby tak nebylo učiněno. Předsedající neinformoval o
rozparcelování pozemků Z3. Dále se má budovat cyklostezka mezi obcemi LukáVilémov. U domu před Voglovým je díra, která se nezpravuje. V havarijním stavu
je příjezdová cesta k přehradě. Občané jsou nespokojeni s přerozdělením
pozemků KPÚ. Dále se táže kolik je zakoupených hnědých popelnic na bio-odpad
a zda má zajistit popisky.
Předsedající odpovídá, že pan Grepl nemá souhlas od všech občanů a proto
nemůže být ukončena K.P.Ú.
Z 3 je rozparcelováno po dohodě mezi vlastníky.
c) p. Hynková upozorňuje, že chodníky jsou důležité z důvodu bezpečnosti občanů a
hlavně dětí ve Vilémově. Sama by byla ráda, kdyby se v další fázi vybudoval i
chodník ke škole. Dále se táže, jak bude vypadat úprava zídky před školou.
Předsedající odpovídá, že z předních stran je zídka rozhrnuta do ztracena a boční
strana bude z tvarovek.
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d) p.Lakomý P. informuje, že jako soused plánovaného chodníku nebyl dosud
kontaktován.
Předsedající odpovídá, že se tak stane v řádném řízení se stavebním úřadem.
e) p.Lakomý P. si stěžuje na nedostatečný přípoj autobusů od vlaku.
p. Škurek odpovídá, že dcera jezdí pravidelně a doprava je dostačující to potvrzuje
i p. Matoušková děti jezdí pravidelně a na spoje si nestěžují.
f) p.Bantová se ptá na úpravu kolem schodů v okolí školy a její zpevnění.
p.Lakomý T. odpovídá, že ke schodům byla nahrnuta hlína a okolí bude oseto
trávou.

Předsedající ukončuje zasedání a zve všechny přítomné na obhlídku domu č.p.38.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18:15
Zápis byl vyhotoven dne: 21.9.2016
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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