OBEC VILÉMOV
Vilémov 7
783 23 Vilémov
Zasedání zastupitelstva č.24/2014-2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov,
konaného dne 29.11 2017, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu Vilémov.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1)
Při zahájení bylo přítomno všech 7 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.
p.Škurek cituje úryvek z www.mvcr.cz/odk: Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a
určení ověřovatelé, nelze si vykládat, že zápis podepisuje buď jen starosta, nebo
místostarosta spolu s minimálně dvěma ověřovateli. Spojka nebo nemá v tomto případě
význam vylučovací, nýbrž slučovací.
Předsedající odebírá panu Škurkovi slovo a nechává hlasovat.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Zdrželi: 1 (JŠ)
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu Radmilu Matouškovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
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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.

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Rozpočtové opatření
6. Rozpočet na rok 2018, MŠ, ZŠ
7. Inventarizace majetku obce k 31.12.2017
8. Poplatek za likvidaci odpadu na rok 2018
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro: 7

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Předsedající uvádí, že z minulého zasedání nevzešly žádné úkoly.
Pan Škurek má připomínku ke starostovi obce – a co úkoly z minula.
Předsedající uvádí, že úkol byl navržen, ale nebyl odhlasován.

5. Rozpočtové opatření
Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením.
p. Škurek připomíná, že starosta obce má k projednávanému bodu pravomoc rozhodovat sám
a proto o tom nemusí ZO hlasovat, ale jen vzít na vědomí.
ZO po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření obce:
Č. 8/2017 (06/2017/ST), č.9/2017 (07/2017/ST), č.10/2017 (08/2017/ST) – přiloženo.
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6. Rozpočet na rok 2018, MŠ, ZŠ.
Předsedající uvádí, že rozpočet je podobný jako minulý rok, jen se navýšil o částku na opravu
silnic.
p. Škurek žádá o podrobnější rozvedení položek pro přítomné občany.
p.Škurek uvádí, že byl osloven firmou a při té příležitosti zjistil, že obec má vybranou firmu ze
Zlína na zhotovení opravy silnice, proto se táže jak se bude oprava provádět, zda jsou
k nahlédnutí materiály k prováděné opravě a zda byly ostatní ZO informováni.

Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje rozpočet obce Vilémov na rok 2018 s příjmy ve výši Kč 5.382.000,--, výdaji ve výši
Kč 10.140.000,-- a financováním Kč 4.758.000,--.
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, na
úřední elektronické desce webových stránek obce umožňující dálkový přístup a na webových
stránkách obce www.vilemov-ol.cz v řádné zákonné lhůtě – v období od 13.11.2017 do
29.11.2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

Účetní obce seznamuje ZO s rozpočtem pro MŠ a ZŠ.
p. Škurek cituje zprávu z webové stránky www.mfcr.cz : Příspěvek na provoz, poskytnutý
příspěvkové organizaci zřizovatelem, je jejím výnosem. To znamená, že zřizovatel příspěvkové
organizace by měl mít před schválením svého rozpočtu na daný kalendářní rok, v němž
schvaluje jako závažný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkové organizace, k dispozici údaje
o očekávaných výnosech a nákladech, aby mohl podle§ 28 odst. 7 rozpočtových pravidel
územních rozpočtů stanovit příspěvkové organizaci příspěvek na provoz. Po schválení
příspěvku na provoz v rozpočtu zřizovatele, příspěvková organizace sestaví návrh svého
rozpočtu a předloží jej ke schválení zřizovateli (radě nebo starostovi). Proto schvalovat
rozpočet pro MŠ a ZŠ přísluší starostovi obce a ne ZO.
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Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Vilémov
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje rozpočet – plán výnosů a nákladů na rok 2018 příspěvkové organizace
Mateřská škola Vilémov s příjmy ve výši Kč 290.000,-- a výdaji ve výši Kč 290.000,--.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na internetu zřizovatele – webových stránkách obce
www.vilemov-ol.cz v řádné zákonné lhůtě – v období od 13. 11. 2017 do 31. 12. 2017.
2. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020 příspěvkové organizace
Mateřská škola Vilémov. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na
internetu zřizovatele – webových stránkách obce www.vilemov-ol.cz v řádné zákonné
lhůtě – v období od 13. 11. 2017 do 31. 12. 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 1(JŠ)

Zdrželi se: 1(VF)

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Vilémov
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje rozpočet – plán výnosů a nákladů na rok 2018 příspěvkové organizace Základní
škola Vilémov s příjmy ve výši Kč 420.000,-- a výdaji ve výši Kč 420.000,--. Návrh rozpočtu
byl zveřejněn na internetu zřizovatele – webových stránkách obce www.vilemov-ol.cz
v řádné zákonné lhůtě – v období od 13. 11. 2017 do 31. 12. 2017.
2. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020 příspěvkové organizace
Základní škola Vilémov. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na
internetu zřizovatele – webových stránkách obce www.vilemov-ol.cz v řádné zákonné
lhůtě – v období od 13. 11. 2017 do 31. 12. 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 1(JŠ)

Zdrželi se: 1(VF)

7. Inventarizace majetku
a) ZO po projednání schvaluje zhotovení inventarizace majetku pro rok 2017 a složení a
jmenování inventarizační a likvidační komise.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7
b) Navrhnuti členové inventarizační komise:
Předseda -

Tomáš Lakomý

Členové -

Marie Matoušková
Josef Polynek

Výsledek hlasování:
Pro: 7

c) Navrhnuti členové likvidační komise:
Předseda –

Jarmila Bantová

Členové -

Věra Filípková
Jindřich Juřička

Výsledek hlasování:
Pro: 7

8. Poplatek za likvidaci odpadu na rok 2018
Předsedající uvádí, že občané platí za likvidaci odpadu 350,-Kč. Skutečná cena vychází na
občana 390,77-Kč.
ZO po projednání navrhují ponechat částku jako doposud a to je 350,-Kč na osobu.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
9. Různé
a) Předsedající navrhuje prominutí stočného pro rodinu paní Srovnalové.
p.Škurek si myslí, že by se jim dalo pomoci přes obec a ne jim pomáhat přes Čerlinku,
kde to zaplatí všichni.

Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje snížení platby stočného za rok 2018 pro rodinu p. Heleny Srovnalové,
Vilémov 78. Platba stočného za rok 2018: Srovnalová Helena stočné na 1 osobu/rok
dle platného ceníku Vodohospodářské společnosti ČERLINKA s.r.o.
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Srovnalová Martina 0,--Kč
Srovnalová Jitka 0,--Kč
Srovnalová Eliška 0,--Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 7

b) Předsedající předkládá ZO žádost Tomáše Juřičky o přidělení zimních prací na
odklízení sněhu.
Předsedající uvádí, že doposud je sepsána smlouva o odklízení s Tomášem Lakomým
a není důvod ji vykazovat.
p.Škurek uvádí, že rozhodnutí je v kompetenci starosty obce (je to malá zakázka).
c) J. Juřička připomíná, že na vesnici nesvítí světla (u křižovatky).
Předsedající uvádí, že oprava je již objednána.
d) p. Škurek se táže, jak se postupuje dále v bodu z minulého zasedání, kdy bylo
rozhodnuto o záměru o pronájmu pozemku.
Předsedající odpovídá, že se přihlásily dva zájemci a proto pro klid všech
zúčastněných bych to nechal tak jak to je.
p. Škurek uvádí, že i kdyby se to pronajalo paní Lakomé tak bez svolení vlastníka, tedy
obce, se tam nesmí nic budovat ani vysazovat. Veřejná plocha má zůstat veřejná.
Veřejným prostranstvím jsou podle §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích prostory
přístupné každému bez omezení, tj. sloužící obecnému užívání – bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
p. Lakomý T. nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat, aby to nebyl střet zájmu, ale k domu
není příjezdová cesta.
p. Lakomý F. pokud vím tak, si tam chtěli zbudovat jen příjezdovou cestu, zatím jezdí
po trávě a jak je namoklo tak i po blátě. Nikdo si nechce tahat bláto až do domu.
Odchází p. Filípková 17:45
p.Škurek má ještě další body k projednání, ale předsedající ukončuje jednání ZO.
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Zastupitelstvo bylo ukončeno v 17:55
Zápis byl vyhotoven dne:

8.12.2017

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Starosta(místostarosta):

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