OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.19/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 29.12.2016, 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.

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. Rozpočtové opatření
6. Rozpočet na rok 2017
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro: 6

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Předsedající seznamuje ZO, že byl zřízen účet na obnovu kanalizace a ČOV kde bude chodit
nájem a z toho se bude platit obnova.

5. Rozpočtové opatření
a) Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením.
Navýšení o 3.000,- Kč na úpravy před školou.
Z rezervního účtu převedeno 22.500,- Kč na účet ČOV
ZO po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č.13/2016 (10/2016/ST)
(příloha)
Přichází p.Filípková
b) Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením.
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.14/2016 (příloha)

Výsledek hlasování:
Pro: 7
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6. Rozpočet na rok 2017
Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtem na rok 2017
Schvaluje rozpočet obce Vilémov na rok 2017 s příjmy ve výši Kč 5.534.000,--, výdaji
ve výši Kč 8.227.000,-- a financováním Kč 2.693.000,--.
Návrh rozpočtu byl vypracován zastupitelstvem obce ve spolupráci s finančním výborem
obce.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen a zveřejněn na klasické úřední desce Obecního úřadu Vilémov a
na úřední elektronické desce webových stránek obce umožňující dálkový přístup v řádné
zákonné lhůtě – v období od 12.12.2016 do 30.12.2016.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

7. Různé.
a) Předsedající předkládá návrh na zachování částky pro platbu za popelnice pro rok 2017 a
to ve výši 350,- Kč. Celkové skutečné náklady jsou 390,30 Kč.
ZO po projednání schvalují cenu 350,- Kč za popelnice pro rok 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

b) Předsedající předkládá návrh na snížení platby stočného pro rodinu p.Srovnalové
p.Škurek se táže zda si paní Srovnalová podala žádost o snížení platby a objasnila sociální
stránku rodiny. Zda by nebylo vhodné ji pomoci nějakou jinou dotací, která by šla přímo
z obecního rozpočtu.
Předsedající odpovídá, že dokud jsou v rodině děti tak obec pomůže.
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ZO po projednání:
Schvaluje snížení platby stočného za rok 2017 pro rodinu p. Heleny Srovnalové, Vilémov 78.
Platba stočného za rok 2017: Srovnalová Helena stočné na 1 osobu/rok dle platného ceníku
Vodohospodářské společnosti ČERLINKA
s.r.o.
Srovnalová Martina

0,--Kč

Srovnalová Jitka

0,--Kč

Srovnalová Eliška

0,--Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 7
c) p.Škurek se táže na dotace ohledně opravy silnic. Rozeslal ZO nabídku na dotační
program s možností přihlášení do konce roku 2016.
p. Lakomý T. odpovídá, že dotační program bude i na další roky a obec bude mít možnost
se přihlásit.
ZO po projednání schvalují opravu místních komunikací s využitím možnosti dotačního
programu.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
d) p. Škurek dále upozorňuje, že by se měla opravit i silnice k přehradě.
Předsedající odpovídá, že nemá cenu dělat silnici, když není zasíťovaná a obec nemá
dostatek finančních prostředků na zasíťování.
p.Škurek odpovídá, že možnost zřízení inženýrských sítí je a po domluvě s majiteli
přilehlých pozemků by byla možnost na spolufinancování nákladů.
e) p. Škurek informuje, že zápisy nejsou včas podepsány ověřovateli a zveřejněny na
internetových stránkách obce.
f)

p. Škurek informuje ZO, že na OÚ zaslal žádost o podání informací. Starosta obce na dopis
odpověděl, ale odpověď na požadované informace v něm nebyly jen informace o špatné
komunikaci s ostatními ZO, která je ovšem zásadní. Požadované informace – informace o
domu č.38, dořešení závad nedostatků zjištěných při kontrole kontrolního výboru a
předneseného na ZO dne 28.12.2015.
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Předsedající odpovídá, že informace jsou volně přístupné všem občanům a nahlédnout se
do požadovaných dokumentů může na obecním úřadě a na tuto skutečnost v dopise
informoval.
Předsedkyně kontrolního výboru odpovídá na stížnost, která se týká jí, že 6.12.2016
proběhlo šetření vše bylo zkontrolováno kniha jízd je v pořádku vše je uvedeno v zápise a
ten je k nahlédnutí na OÚ.

8. Diskuze
p. Lakomý F. se táže zda proběhnou v obci Hry bez hranic.
Předsedající odpovídá, že je to v jednání a záleží na domluvě s místní TJ Sokol.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18:00.
Zápis byl vyhotoven dne: 6.1.2017
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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