Obec VILÉMOV
Vilémov čp. 7, 783 22 Cholina*tel.585 349 046
IČ: 00635316 * e-mail: vilemov@gmail.com
______________________________________________

Usnesení
z 5. zasedání zastupitelstva obce Vilémov, které se konalo 28. 3. 2011
v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vilémově.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni.
Hlasování:

předseda Martin Slouka, členové Daniel Hynek a Tomáš
Lakomý
Josef Polýnek a Jindřich Juřička
dle presenční listiny
0
Schváleno 7 hlasy

UZ/5/2011/1
Zastupitelstvo obce Vilémov po projednání:
1. Určuje a schvaluje zapisovatele z dnešního zasedání ZO Hanu Podhornou
UZ/5/2011/2
1. Schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce
2. Volí návrhovou komisi ve složení: předseda Martin Slouka , členové Daniel Hynek a
Tomáš Lakomý
3. Volí ověřovatele zápisu: Josefa Polýnka a Jindřicha Juřičku

UZ/5/2011/3
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Rozpočet obce Vilémov na rok 2011 podle jednotlivých paragrafů. Příjmy Kč 4.875.000,--,
výdaje Kč 5.258.400,-- a financování Kč 383.400,--.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na klasické úřední desce a na úřední desce webových stránek
obce po dobu 18 dní - od 4. 3 2011 do 21. 3. 2011.

-2UZ /5/2011/4
Zastupitelstvo obce po projednání :
1. Schvaluje prodej části pozemku – parc. č. 1530/2, díl „c“ a díl „d“ o celkové výměře 41 m2
v k. ú. Vilémov u Litovle, manželům Věře a Pavlovi Švecovým, bytem Vilémov 139 za
cenu 35,-- Kč/1m2 ( dle geometrického plánu č. 226-55/2010 ).
Záměr prodat daný pozemek byl projednán na 4. zasedání ZO dne 3. 2. 2011 a byl vyvěšen
na úřední a elektronické desce OÚ od 4. 2. 2011 do 20. 2. 2011.
2. Zastupitelstvo obce Vilémov pověřuje starostu obce ing. Vladimíra Hufa k podpisu
kupní smlouvy s manželi Švecovými. Náklady vynaložené s prodejem pozemku a se
sepsáním kupní smlouvy budou hradit nabyvatelé.

UZ/5/2011/5
Zastupitelstvo obce po projednání :
1. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, s účinností od 1. 4. 2011.

UZ/5/2011/6
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje rozpočtové opatření obce č. 1/2011 – rozpočtové opatření je přiloženo k zápisu.

UZ/5/2011/7
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje na účelovou
neinvestiční dotaci ve výši 2.497,- Kč na úhradu výdajů spojených s přípravou a
provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

UZ/5/2011/8
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Neschvaluje uznání závazku vůči Vodovodu Pomoraví, svazku obcí v celkové výši
147 000,-- Kč na základě usnesení zastupitelstva obce z 30. 3. 2009, usnesení číslo
UZ/20/2009/6, na základě kterého zastupitelstvo obce schválilo nenavyšovat majetkový
podíl obce ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí.
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UZ/5/2011/9
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje, aby neuhrazená ztráta ZŠ Vilémov z minulých let ve výši 29.507,52 Kč byla
pokryta z rezervního fondu a hospodářský výsledek r. 2010 ve výši 5.618,23 Kč byl
převeden do rezervního fondu.
2. Schvaluje, aby neuhrazená ztráta MŠ Vilémov minulých let ve výši 20.356,21 Kč byla
pokryta z rezervního fondu a hospodářský výsledek r. 2010 ve výši 39.231,99 Kč byl použit
k úhradě ztráty minulých let.

Ve Vilémově dne 28. 3. 2011
…………………………………………..
Martin Slouka, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Josef Polýnek
Jindřich Juřička

…………………………………………..
Ing. Vladimír Huf, starosta

