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

Usnesení
z 6. zasedání zastupitelstva obce Vilémov, které se konalo 31. 5. 2011
v 16,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vilémově.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni.
Hlasování:

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

UZ/6/2011/1
Zastupitelstvo obce Vilémov po projednání:
1. Určuje a schvaluje zapisovatele z dnešního zasedání ZO Hanu Podhornou
UZ/6/2011/2
1. Schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva obce
2. Volí návrhovou komisi ve složení: předseda Martin Slouka , členové Josef Polýnek a
Jindřich Juřička
3. Volí ověřovatele zápisu: Daniel Hynek a Vladimír Pouč

UZ/6/2011/3
Zastupitelstvo obce po projednání :
1. Schvaluje rozpočtové opatření obce č. 2/2011 – rozpočtové opatření je přiloženo k zápisu.

UZ /6/2011/4
Zastupitelstvo obce po projednání :
1. Neschvaluje nové znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí (11. znění).

-2–

UZ/6/2011/5
1. Schvaluje záměr prodat pozemek o výměře 463 m2 - parcela č. 1560 a pozemek o výměře
326 m2 – parcela č. 1562 v k. ú. Vilémov u Litovle – oba pozemky ve vlastnictví Obce
Vilémov (viz. mapa).
2. Záměr bude vyvěšen na klasické úřední desce a elektronické desce obecního úřadu v době
od 1. 6. 2011 do 17. 6. 2011.

UZ/6/2011/6
Zastupitelstvo obce po projednání :
1. Zamítlo žádost p. Ing. Františka Bracha o odprodej pozemku do jeho soukromého
vlastnictví. Jedná se o obecní pozemek mezi budovou č. p. 110 ve Vilémově (parc. č. 130)
a silnicí (parc. č. 1530/2) o výměře cca 100m2.

UZ/6/2011/7
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Litovel, IČO: 299 138,
se sídlem: nám. Přemysla Otakara čp. 778, 784 01 Litovel, zastoupeným starostou panem
Ing. Zdeňkem Potužákem, příslušným do správního obvodu Města Litovel jako obce
s rozšířenou působností a obcí Vilémov, IČO: 635 316, se sídlem 783 22 Vilémov 7,
zastoupenou starostou panem Ing. Vladimírem Hufem, příslušnou do správního obvodu
Města Litovel jako obce s rozšířenou působností.
Dle této smlouvy budou příslušné orgány Města Litovel vykonávat namísto orgánů obce
Vilémov (ve správním obvodu obce Vilémov) přenesenou působnost na úseku přestupků
v rozsahu stanoveném orgánům obce v § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů. Obec Vilémov bude Městu Litovel hradit za každý
projednaný přestupek (do 10 přestupků za rok) částku 1.500,-- Kč, za každý další
projednaný přestupek (nad 10přestupků za rok) částku 3.000,-- Kč a za každý zaevidovaný
přestupek, který nebyl projednán z důvodu odložení nebo postoupení k projednání
příslušnému orgánu částku 500,-- Kč. V případě, že si projednání přestupku vyžádá další
náklady spojené s projednáním přestupku zavazuje se Obec Vilémov Městu Litovel uhradit
tyto náklady ve skutečné výši, a to na nákladě faktury.
Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to ode dne právní moci rozhodnutí Krajského
úřadu Olomouckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy do 31. 3. 2015.
2. Pověřuje starostu obce s podepsáním výše uvedené smlouvy.
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UZ/6/2011/8
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1005991121 uzavřené mezi
Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
zastoupený JUDr. Romanem Brnčalem, vedoucím Krajského pracoviště pro Olomoucký
kraj, adresa tř. Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc, IČ: 457 97 072 („převádějící) a obcí
Vilémov, se sídlem Vilémov 7, 783 23 Vilémov u Litovle, IČ: 006 35 316, zastoupenou
starostou panem Ing. Vladimírem Hufem („nabyvatel).
Pozemkový fond české republiky jako převádějící spravuje ve smyslu zákona č. 229/1991
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů, tyto pozemky ve vlastnictví státu vedené u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, Katastrální pracoviště Olomouc na LV 10 002:
- pozemek ve zjednodušené evidenci – pozemkový katastr – stavební, obec Vilémov,
parc. č. 98 v k. ú. Vilémov u Litovle, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek ve zjednodušené evidenci – pozemkový katastr – pozemkové, obec Vilémov,
parc. č. 141 v k. ú. Vilémov u Litovle, druh pozemku: neurčeno
- pozemek ve zjednodušené evidenci – pozemkový katastr – pozemkové, obec Vilémov,
parc. č. 144 v k. ú. Vilémov u Litovle, druh pozemku: neurčeno
Převádějící uvedenou smlouvou převádí do vlastnictví nabyvatele pozemky
specifikované výše.
2. Pověřuje starostu obce s podepsáním výše uvedené smlouvy.

UZ/6/2011/9
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. Přezkoumání dne
10. 5. 2011 provedly pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje se závěrem, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

UZ/6/2011/10
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje na účelovou
neinvestiční dotaci ve výši 2.070,- Kč na odbornou přípravu pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů na rok 2011.

-4–

UZ/6/2011/11
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje zastavení exekuce, která byla nařízena usnesením Okresního soudu v Olomouci,
čj. 47 Nc 4122/2007-7 ze dne 25. 01. 2007 na základě exekučního titulu – vykonatelného
rozsudku Okresního soudu v Olomouci č.j. 21 C 248/2004-70 ze dne 23. 02. 2005, přičemž
provedením exekuce byla pověřena JUDr. Jitka Studená.
Oprávněný: Obec Vilémov, se sídlem Vilémov 7, Vilémov, PSČ: 783 22, IČ: 00635316
Povinný: Lesní správa obcí a soukromníků spol. s r.o., se sídlem Bouzov 109, Bouzov,
PSČ: 783 25, IČ: 25537938
Výše uvedená exekuce se zastavuje z důvodu, že se exekuční řízení jeví jako bezvýsledné.
V dosavadním průběhu exekučního řízení nebyl na základě provedených součinností a
šetření zjištěn postižitelný majetek povinného.
UZ/6/2011/12
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje závěrečný účet Mikroregionu Litovelsko za r. 2010. Závěrečný účet byl vyvěšen
na klasické a elektronické úřední desce obecního úřadu Vilémov ve dnech 2. 5. 2011
až 18. 5. 2011.

Ve Vilémově dne 31. 5. 2011

…………………………………………..
Martin Slouka, místostarosta

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

Ověřovatelé zápisu: Daniel Hynek ………………………………………
Vladimír Pouč ………………………………………

