OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č18./2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 14.11.2016, od 17:30 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 omluven byl Jindřich 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 části parcely č.p.7 zahrada
7. Rozpočet na rok 2017
8. Inventarizace majetku obce k 31.12.2016
9. Plán financování obnovy kanalizace obce
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Přichází p. Filípková
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
ZO se rozhodly, že dům č.38 (bývalý dům p.Domese ) půjde k demolici.
p.Škurek se táže, kteří zastupitelé?
Předsedající odpovídá, že všichni kromě p. Škurka.
p.Škurek se táže na jakém základě kompetentní osoby o tom bylo rozhodnuto.
p.Lakomý T. odpovídá, že byl udělán rozpočet na opravu střechy v ceně 186 000,- + DPH.
Proto po projednání se ZO rozhodly pro demolici. Na první pohled je vidět, že dům je
v havarijním stavu.
p.Škurek upozorňuje, že před dražbou bylo rozhodnuto o koupi a se stavem domu nebyl
nikdo obeznámen. Rozhodnutí ZO musí být podloženo znalcem (statikem). Občané se
zajímají, co bude s domem, za kolik byl odkoupen a co bude s p.Domesem.
Předsedající odpovídá, že přibližná cena za dům byla 200 000,- (cena domu v dražbě +
náklady s tím spojené). Otázka ohledně pana Domese je složitá. Pan Domes nereaguje ani na
předem objednané odborné vyšetření u lékaře ani na otázku ohledně jeho vystěhování. Dúm
byl koupen z preventivních důvodů, aby se nám do obce nenastěhovali nepřizpůsobiví
občané.

Stránka 2 z 6

Zasedání zastupitelstva č.18/2014-2018

5. Rozpočtové opatření - (příloha)
Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením. V říjnu bylo vyúčtování za volby a na
kulturu byly navýšeny 4 000,- na hudbu k roz. vánočního stromu.
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č.11/2016,
č.12/2016.

Výsledek hlasování:
Pro: 6

6. Pronájem části pozemku p.č.7
Předsedající seznamuje ZO s tím, že se přihlásil pouze jeden zájemce a to paní Marie Šisková.
ZO se proto shodují, že pozemek bude pronajat paní Šiškové za cenu 1,-Kč za m2.
p.Škurek se táže zda mají všichni občané co si pronajímají od obce pozemky stejnou cenu.
Předsedající odpovídá, že ne, nové smlouvy jsou dražší.
p.Škurek navrhuje revizi smluv a sjednocení ceny na 0,50,- Kč za m2.

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pronájem části zahrady p. č.7 paní Marii Šiškové.

Výsledek hlasování:
Pro: 6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje revizi nájemních smluv s tím, že bude nájemné
sjednoceno na částku 0,50,- Kč za m2 a to od 1.1.2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 6

7. Návrh rozpočtu na rok 2017
Účetní obce seznamuje ZO s tím, že návrh na rozpočet bude hotov začátkem prosince.
V příštím roce se rozpočet navýší o cenu na opravu místních komunikací, zbudování chodníku
od kláštera směrem k obci, zakoupení sociální buňky k místnímu hřišti.
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí návrh na rozpočet roku 2017.
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8. Inventarizace majetku obce k 31.12.2016
ZO po projednání schvaluje inventarizaci majetku k 31.12.2016. Schvaluje plán inventur pro
r.2016, složení a jmenování inventarizační a likvidační komise.

Výsledek hlasování:
Pro: 6

Návrh inventarizační komise:
ZO po projednání navrhlo členy inventarizační komise ve složení:
Předseda komise: p Tomáš Lakomý
Členové komise: p. Marie Matoušková
p. Josef Polýnek

Výsledek hlasování:
Pro: 6

Návrh likvidační komise:
ZO po projednání navrhlo členy likvidační komise ve složení:
Předseda komise: p. Jarmila Bantová
Členové komise: p. Marie Šišková
p. Jindřich Juřička

Výsledek hlasování:
Pro: 6
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9. Plán financování obnovy kanalizace obce
ZO po projednání schvaluje „Plán Financování obnovy kanalizací“ a tvorbu rezervy,
která bude tvořena nájemným dle Smlouvy o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto
majetku a jeho rozvoji, včetně dodatků - sepsaná s provozovatelem Vodohospodářská
společnost ČERLINKA s.r.o., se sídlem Cholinská 1120, Litovel. Nájemné bude převáděno na
samostatný bankovní účet – tvořena rezerva na obnovu kanalizace.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
10. Různé
a) Záměr obce – prodej části budovy č. 38
ZO po projednání odsouhlasilo záměr obce – prodej části budovy č.38 (humno)

Výsledek hlasování:
Pro: 6
b) Pan Škurek se táže, zda by se neměla udělat obnova dešťové kanalizace. Kanalizace je ve
velmi špatném stavu a než se začne dělat silnice, bylo by potřeba to řešit.
Předsedající odpovídá, že silnice se nebude dělat nová, jen se bude opravovat, na
chodníky bude myšleno, ale s dešťovou vodou to bude horší. Obec nemá tolik finančních
prostředků na tak velký projekt a v dnešní době se dešťová voda nesmí odvádět, ale musí
se zadržovat na pozemku.
c) Pan Škurek prověřoval dotaz z minulého zasedání, kdy se p. Lakomý P. ptal na dopravní
obslužnost. Na obci se do 15.6.2016 mohly dávat připomínky k dané problematice, ale
nikdo ZO ani občany s touto možností neseznámil.
d) Pan škurek se táže předsedkyně kontrolního výboru p. Filípkové, zda by mohla seznámit
ZO se svými výsledky z probíhajících kontrol. Paní Filípková upozorňuje, že všechny zprávy
jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Přečteny na ZO nebyly z důvodu její nepřítomnosti
na zasedání (pracuje na třísměnném provozu).
Předsedající odpovídá, že všechny zápisy jsou doloženy a v pořádku, proběhla i kontrola a
vše bylo v pořádku.
Pan škurek odpovídá předsedajícímu, že do jeho kompetence to nespadá, výbory spadají
pod ZO, a tudíž své zprávy mají předkládat ZO. Pan Škurek seznamuje ZO s tím, že na
obec poslal několik stížností a nebylo mu odpovězeno, nedodržuje se ani jednací řád ani
směrnice, proto si vyžádá poslední audit a při nejasnostech se bude dotazovat dále. Pan
Škurek podává návrh na přezkoumání zpráv kontrolního výboru.
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Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:30
Zápis byl vyhotoven dne:20.11.2016

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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