ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 13.12. 2017
Přítomno: 7 členů zastupitelstva – viz prezenční listina
2 členové omluveni

1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Všemina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v zasedací
místnosti obecního úřadu v 17.00 hodin starostou obce (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pozvánka podle § 93 odst. 1 Zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všemina zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní a to od 4.12. 2017 – 14.12. 2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle §92 odst. 3 Zákona o
obcích.
Předsedající navrhuje ke schválení program jednání zastupitelstva dle pozvánky, kterou
obdrželi všichni členové zastupitelstva
Program:
1) Zahájení
2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva
3) Schválení rozpočtu Obce Všemina na rok 2018
4) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Všemina na r. 2020-2021
5) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Všemina na r. 2018
6) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Všemina na rok 2019 – 2020
7) Rozpočtová opatření č. 14
8) Odměňování zastupitelů od 1.1.2018
9) Nepeněžitý vklad majetku Sdružení obcí Syrákov do společnosti Vodovody a
Kanalizace a.s. Vsetín
10) Schválení termínu svateb na rok 2018
11) Různé
12) Diskuze
13) Závěr
Pan Drábek nesouhlasí a dotazuje se na bod č. 5. v pozvánce – Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ
Všemina na rok 2018 Takový pojem nezná. Předsedající odpovídá, že v únoru 2017 byla
schválena novela zákona č. 250//2000 zákonem 23/2017, §28, účinnost od 21.2. 2017 o
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rozpočtové odpovědnosti - kdy příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý
výhled rozpočtu na následující roky a podle par. 28 a) musí být rozpočty zveřejněny na
internetových stránkách ZŠ a MŠ a nebo na internetových stránkách obce.
Pan Drábek s tímto bodem nesouhlasí. Podotýká, že se vším souhlasí, ale s bodem č. 5
v pozvánce nesouhlasí.
Předsedající dodává, že nelze při hlasování s něčím souhlasit a s něčím nesouhlasit. Pan Drábek
dodává, že je tedy proti.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☒
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☐
6

☐
☐
☐
☐
☐
1

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 391 bylo schváleno
2. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu paní Janu Ježíkovou a Mgr.Bc. Martu
Korytarovou.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Všemina schválilo jako ověřovatele zápisu paní Janu Ježíkovou a Mgr.
Bc. Martu Korytarovou.
Přesedající dal hlasovat.
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Výsledek hlasování:
Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☐
7

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 392 bylo schváleno
3. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva
Předsedající předkládá ke schválení zápis z jednání zastupitelstva ze dne 20. 11. 2017.
Pan Drábek se dotazuje na schválení smlouvy s dodavatelem plynu na rok 2018. Není mu jasné,
že se na minulém zastupitelstvu mluvilo o dodavateli společnosti ČEZ a teď už je to zase
Pražská plynárenská. Předsedající odpovídá, že na minulém zastupitelstvu bylo schváleno, že
smlouva bude podepsaná s nejlevnějším dodavatelem plynu. Tím je v současné době Pražská
plynárenská.
Pan Drábek dále dodává, že není pravda co je uvedeno k tomuto bodu v zápise z minulého
zastupitelstva, že neřekl, že se má smlouva podepsat do konce zúčtovacího období, což je
březen, ale smlouva se má prodloužit a nebo podepsat do konce následujícího roku a hned
v květnu jednat s novým dodavatelem, kdy bude víc prostoru na vyjednávání ceny plynu.
Předsedající dodává, že pokud pan Drábek ví, jak funguje burza energií, tak určitě ví, že žádný
dodavatel dřív jak před koncem roku nový ceník nevydá.
Předsedající se dotazuje, zda pan Drábek žádá o změnu v zápisu. Pan Drábek dodává, že
samozřejmě. Žádá o vysvětlení, kdo bude vlastně dodavatelem plynu. Předsedající dodává, že
to už bylo vysvětleno, bude to nejlevnější dodavatel, jak bylo schváleno na minulém
zastupitelstvu a tím je v současnosti Pražská plynárenská, tudíž v zápise nejde k tomuto nic
měnit.
Dále pan Drábek pokračuje k vodovodu Syrákov, že nechceme vstupovat s majetkem se
Sdružením obcí Syrákov do majetku VaK Vsetín, a na druhou stranu paní Ing. Pekárková
vyřizuje prodloužení vodovodu v zastoupení Sdružení obcí Syrákov. Předsedající se dotazuje,
zda má tato připomínka něco společného se zápisem z minulého zastupitelstva. Pan Drábek
odpovídá, že jistěže. Žádnou konkrétní změnu, ale pan Drábek nepodal.
Další připomínku má pan Drábek ke schválení finančního příspěvku společnosti Baby Box –
na minulém zastupitelstvu, když dva byli proti, dva byli pro a čtyři se zdrželi hlasování. Jak je
možné, že v zápise je uvedeno, že tento bod byl schválen. Předsedající odpovídá, ať si pan
Drábek pořádně přečte zápis, že návrh usnesení byl dán ke schválení finančního příspěvku Baby
boxu, ale toto usnesení nebylo přijato. Tudíž zápis je správně. V zápise není co měnit.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 13.12. 2017
Dále pan Drábek vznáší připomínku k minulému zápisu, kdy byla projednávána čistička u ZŠ
a MŠ Všemina, že on řekl, že za vás bude kanalizace vybudována za padesát let a v zápise je
uvedeno, že za nás bude vybudována za padesát let. Předsedající odpovídá, že prověří záznam.
(Poznámka: Před vyhotovením tohoto zápisu bylo dle hlasového záznamu zjištěno, že pan
Drábek skutečně řekl, že kanalizace bude vybudována za NÁS za padesát let.) V zápise není co
měnit.
Dále se pan Drábek vrací k schválení finančního daru na pohoštění při fotbalovém zápasu
starých pánů. Cituji: Dělají tady z něj všichni hlupáčka za dva tisíce korun. Uspořádali jsme
fotbalový zápas Starých pánů nad 55 let pro zakládající občany TJ Sokol. Pan Drábek
nesouhlasí s tím, aby toto schválení bylo považováno za finanční dar jemu. Předsedající
odpovídá, že pan Drábek tedy rozporuje schválení finančního daru na pohoštění. Dále pan
Drábek žádá o změnu ve hlasování, že on nikdy pro sebe žádný finanční dar neschvaloval.
V zápise z jednání zastupitelstva ze dne 20. 11. 2017 bude provedena změna, že se v tomto bodě
pan Drábek zdržel hlasování.
Dále pan Drábek zdůrazňuje, že toto pohoštění bylo pro zakládající členy TJ Sokol Všemina.
Předsedající opět dodává, že finanční dar byl proto schválen, protože akce proběhla v srpnu a
o peníze pan Drábek požádal na konci zastupitelstva dne 20.9.2017, což zpětně nejde schválit.
Pokud by pan Drábek a nebo kdokoliv ze zakládajících členů o finanční příspěvek dopředu na
tuto akci požádal, mohla být akce pořádána pod záštitou obce a nebyl by problém se zajištěním
pohoštění obcí.
Dále pan Drábek připomíná pasport místních komunikací, mrzí jej, že tady sedí lidé, kteří o
něm v minulosti hlasovali a v minulém zápise je uvedeno, že poslední pasport byl zpracovaný
v roce 1975, což není pravda, byl zpracovaný i za pana Pekaře. Předsedající oponuje, že
poslední, platný, dohledaný pasport místních komunikací je z roku 1975. Předsedající požádal
i archiv na Klečůvce, kde nebylo nic jiného dohledáno, než ten z roku 1975. Dále se pan Drábek
dotazuje předsedajícího, jak převzal funkci po bývalém starostovi, když pasport nenašel.
Předsedající dodává, že on po panu Pekařovi funkci nepřebíral. Byl to právě pan Drábek, kdo
toto přebíral a pasport z té doby na obci ani v archivu na Klečůvce není.
Dále pan Drábek vznáší dotaz ohledně odvozu odpadu a podpisu smlouvy s novým
dodavatelem – schvalováno na jednání zastupitelstva 20.11.2017, zda je odpad při vývozu
převážen, tak jak to dělali oni. Předsedající odpovídá, že ano, auto má váhu na sobě. Pan Drábek
žádá, protože z vlastní zkušenosti ví, že tyto firmy při vážení podvádí, aby auto s přijelo do
Všeminy prázdné a při odjezdu bylo převáženo. Předsedající dodává, že toto nelze, poněvadž
jsou sváženy odpady jak od občanů, tak i z různých firem postupně po obci, a nejde to provádět
tak, že posbírá odpad u občanů a po každé se pojede převážit, pak posbírá postupně každou
firmu zvlášť, pojede se zase převážit atd. Takto to dělat nelze. To bychom se nedoplatili. A navíc
obec platí za svezenou tunu, ne za kilometry. Auto na svoz odpadů má na autě váhu, kde jsou
zapsány všechny údaje o množství odpadů svezeného od občanů. Firmy si platí svoz zvlášť.
Předsedající ukončuje diskuzi k zápisu z minulého zastupitelstva, protože kromě jednoho bodu
nebyl daný žádný konkrétní podnět ke změně v zápisu. Zastupitelé dodávají, že bude změněno
v zápise z 20.11.2017 pouze hlasování při schvalování finančního daru panu Adolfu Drábkovi
na pohoštění při fotbalovém zápasu Starých pánů, kdy se pan Drábek zdržel hlasování.
Pan Drábek opět dodává, že je proti schválení zápisu, protože nikdy nic není opraveno.
Předsedající oponuje, že nikdy nebyl daný konkrétní podnět k opravě, pouze bylo napadáno a
vysmíváno se z jednání zastupitelstva a navíc toto pan Drábek vždy řešil až po schválení zápisu
– při posledním bodu jednání – Různé, což nelze.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zápis z jednání zastupitelstva dne 20. 11.2017
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☒
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
☐
6

☐
☐
1

☐
☐
0

Usnesení č. 393 bylo schváleno.
4. Rozpočet na rok 2018
Předsedající předkládá ke schválení rozpočet na rok 2018 – Vyvěšeno dne 21.11.2017 na
elektronické úřední desce a na úřední desce obce Všemina.
Příjmy – 15,520.300,- Kč
Výdaje – 24,372.800,- Kč
Rozpočet je předkládán jako schodkový. Schodek bude pokrytý z finančních rezerv
z předchozích let. Rozpočet na rok 2018 je přílohou č. 2 zápisu.
Pan Drábek má připomínku, že rozpočet je naprosto, ale naprosto špatný, protože se neustále
dělají změny v rozpočtu, letos už je to 14. změna.
Předsedající odpovídá, že s tím nic nenadělá, že rozpočet je pouze odhadovaný plán příjmů a
výdajů v roce 2018, a nic nám nebrání provádět i několik rozpočtových opatření během roku.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2018
Přesedající dal hlasovat.
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Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☒
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☐
6

☐
☐
☐
☐
☐
1

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 394 bylo schváleno.
5. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 Obce Všemina
Předsedající předkládá ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu obce Všemina na roky 2020
a 2021 – Vyvěšeno dne 21.11.2017 na elektronické úřední desce a na úřední desce obce
Všemina. – Příloha č. 3 zápisu.
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 – 2021
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
☐
7

☐
☐
0

☐
☐
0

Usnesení č. 395 bylo schváleno.
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6. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Všemina na rok 2018
Předsedající předkládá ke schválení Rozpočet základní školy a Mateřské školy Všemina na
rok 2018 – Vyvěšeno dne 21.11.2017 na elektronické úřední desce a na úřední desce obce
Všemina. – Příloha č. 4 zápisu.
Pan Drábek konstatuje, že je to směšné, že se nic takového nikdy nemuselo a nemusí
schvalovat.
Předsedající pouze dodává, že o novele zákona č. 250/2000 ve znění zákona č. 24/2017 Sb.
účinný dne 21.2.2017 už pana Drábka informoval ať si jej nastuduje, jinak k tomu není co
dodat.
Pan Drábek se schvalováním nesouhlasí, je to směšné něco takového schvalovat.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet Základní školy a Mateřské školy na rok 2018
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☒
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
☐
6

☐
☐
1

☐
☐
0

Usnesení č. 396 bylo schváleno.
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7. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Všemina
na roky 2019
Předsedající předkládá ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020 ZŠ a MŠ
Všemina. Vyvěšeno dne 21.11.2017 na elektronické úřední desce a na úřední desce obce
Všemina. – Příloha č. 5 zápisu
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy na rok
2019
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☐
7

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 397 bylo schváleno.
8. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Všemina
na roky 2020
Předsedající předkládá ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 ZŠ a MŠ
Všemina. Vyvěšeno dne 21.11.2017 na elektronické úřední desce a na úřední desce obce
Všemina. – Příloha č. 5 zápisu
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy na rok
2020
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Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☐
7

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 398 bylo schváleno.
9. Rozpočtové opatření č. 14
Předsedající předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 14 za rok 2017

PŘÍJMY
Zvýšení příjmů rozpočtu

581.943,- Kč

Snížení výdajů

- 3,784.050,- Kč

rozpočtu

4,365.993,- Kč převést na finanční rezervu par. 8115
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 14 za rok 2017
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 13.12. 2017
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
☒
☐
☒
☐
7

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 399 bylo schváleno.
10.Výše odměn členů zastupitelstev ÚSC od 1.1.2018
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení zvýšení odměn členů zastupitelstev ÚSC
od 1.1.2018 dle Nařízení vlády Sb. 318/2017 ze dne 11. září 2017.
Předsedající navrhuje zastupitelům, aby oni sami navrhli, jestli navrhují zvýšení odměn, nebo
ne.
Zastupitelé navrhují odměny nezvyšovat, ponechat stávající odměny.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo nezvyšovat odměny zastupitelů od 1.1.2018
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☒
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
☐
6

☐
☐
0

☐
☐
1

Usnesení č. 400 bylo schváleno.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 13.12. 2017
11. Nepeněžitý vklad majetku Sdružení obcí Syrákov do majetku VaK Vsetín
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh Sdružení obcí Syrákov provést nepeněžitý vklad
majetku do akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, za které by Sdružení obcí
Syrákov získalo akcie v hodnotě 42,962 mil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všemina se sídlem Všemina 162, IČO 00544507 schvaluje, aby valná
hromada Sdružení obcí Syrákov schválila nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín,
sestávající z vodohospodářského infrastrukturního majetku specifikovaného ve znaleckém
posudku č. 57/2017 zpracovaném soudním znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou, který tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad je oceněn uvedeným znaleckým posudkem na částku ve
výši 42 962 000,- Kč. Za nepeněžitý vklad Sdružení obcí Syrákov vydá 42 962 ks akcií
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jmenovitá hodnota každé akcie bude 1000,- Kč.

Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☐
☐
☐
☐

PROTI
☒
☒
☒
☒

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☐
☐
0

☒
☐
7

☐
☐
0

Návrh byl zamítnut – usnesení nebylo přijato
12. Termíny svateb na rok 2018
Předsedající předkládá zastupitelstvu termíny svateb na rok 2018
Návrh termínů svateb na rok 2018

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 13.12. 2017
Leden – 6., 13.
Únor – 3., 10.
Březen – 3., 10.
Duben – 7., 14.
Květen – 5., 12.
Červen – 2., 9.
Červenec – 14., 21.
Srpen – 4., 11.
Září – 1., 8.
Říjen – 6., 13.
Listopad – 3., 10.
Prosinec – 1., 8.
Čas svatebních obřadů: od 9,00 hodin do 13,00 hodin, místo konání svateb – zasedací místnost
obecního úřadu Všemina. Svatební obřady konané v jiném termínu nebo na jiném vhodném
místě jsou zpoplatněny dle zákona 634/2004 Sb.
Oddávající : p. Ing. Roman Matušů – starosta, p. Ing. Lukáš Turna – místostarosta
Zástupce oddávajícího /pověřený člen zastupitelstva/ – p. Jana Ježíková
Matrikářka – p. Jana Sedláčková
Pan Drábek tvrdí, že toto schvalování je naprosto směšné a zbytečné, kdo se chce oddat, ať je
mu to štěstí přáno. Předsedající odpovídá, že se termíny svateb musí schvalovat každý rok,
protože jak je výše uvedeno:
Svatební obřady konané v jiném termínu nebo na jiném vhodném místě jsou zpoplatněny dle
zákona 634/2004 Sb.
Svatební obřady konané ve schváleném termínu tudíž nejsou zpoplatněny.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo termíny svatebních obřadů na rok 2018
Leden – 6., 13.
Únor – 3., 10.
Březen – 3., 10.
Duben – 7., 14.
Květen – 5., 12.
Červen – 2., 9.
Červenec – 14., 21.
Srpen – 4., 11.
Září – 1., 8.
Říjen – 6., 13.
Listopad – 3., 10.
Prosinec – 1., 8.
Čas svatebních obřadů: od 9,00 hodin do 13,00 hodin, místo konání svateb – zasedací místnost
obecního úřadu Všemina. Svatební obřady konané v jiném termínu nebo na jiném vhodném
místě jsou zpoplatněny dle zákona 634/2004 Sb.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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Oddávající : p. Ing. Roman Matušů – starosta, p. Ing. Lukáš Turna – místostarosta
Zástupce oddávajícího /pověřený člen zastupitelstva/ – p. Jana Ježíková
Matrikářka – p. Jana Sedláčková
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☐
7

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 401 bylo schváleno.
13. Různé
Zimní údržba silnic
Předsedající předkládá zastupitelstvu dodatek k hospodářské smlouvě na prohrnování sněhu
v obci Všemina a manipulaci s bioodpady s panem Vladimírem Matušů, Všemina 292,
uzavřené dne 3.1.2006.
Smlouva se prodlužuje do 31.12.2018
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 8 k hospodářské smlouvě s panem Vladimírem Matušů,
Všemina č. 292 na prohrnování sněhu v obci Všemina a manipulaci s bioodpady do 31.12.2018
a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
Přesedající dal hlasovat.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☐
☒
☐

☐
☐
☐

☒
☐
☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
☐
6

☐
☐
0

☐
☐
1

Usnesení č. 402 bylo schváleno.
Převod pozemků
Předsedající předkládá ke schválení převod pozemku z majetku Zlínského kraje do majetku
obce Všemina.
p.č. 2372/32 o výměře 59 m2 – podél silnice III/4915, za silniční obrubou
p.č. 2372/33 o výměře 375 m2 – podél silnice III/4915, za silniční obrubou
p.. 2372/34 o výměře 76 m2 – chodník
p.č. 2372/35 o výměře 111 m2 – chodník
Předsedající předkládá převod pozemků z vlastnictví Obce Všemina do vlastnictví Zlínského
kraje:
p.č. 2398/6 o výměře 38 m2
p.č. 2400/4 o výměře 107 m2
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích
převod pozemků z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví obce Všemina:
p.č. 2372/32 o výměře 59 m2 – podél silnice III/4915, za silniční obrubou
p.č. 2372/33 o výměře 375 m2 – podél silnice III/4915, za silniční obrubou
p.. 2372/34 o výměře 76 m2 – chodník
p.č. 2372/35 o výměře 111 m2 – chodník
Zastupitelstvo schválilo podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích
převod pozemků z vlastnictví Obce Všemina do vlastnictví Zlínského kraje:

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 13.12. 2017
p.č. 2398/6 o výměře 38 m2
p.č. 2400/4 o výměře 107 m2
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
☐
7

☐
☐
0

☐
☐
0

Usnesení č. 403 bylo schváleno
Výkup pozemků pod chodníky
Předsedající navrhuje podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích výkup
pozemků pod obecními chodníky podle geometrického plánu č. 1270-76/2015:
a) Odkoupit:
-

Pozemek parc. č. 120/4 o výměře 4m2 od Roberta a MUDr. Danuše Trnovcových,
Dešná č.p. 46
Pozemek parc. č. 124/7 o výměře 1 m2 pa parc. č. 2468/2 o výměře 4 m2 od Aloise
Martinů, Všemina č.p. 278
Pozemek parc. č. 134/5 o výměře 24 m2 od Jaroslava a Františky Mikových,
Všemina č.p. 70
Pozemek parc. č. 2449/3 o výměře 69 m2 od Marka Oškery, Všemina č.p. 120

Za schválenou cenu do 25,- Kč za 1 m2

b) Zajistit souhlas se zápisem nových parcel dle výše uvedeného GP od:
Alois a Pavla Martinů, Všemina č. 277, (zást.právo) pozemek parc. č. 120/3 8 m2
František Martinů, Všemina č.p. 203, (zást.právo) pozemek parc. č. 124/6 – výměra 129
m2

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 13.12. 2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
- Pozemek parc. č. 2337/39 – výměra 34 m2
- Pozemek parc. č. 2337/40 – výměra 4 m2
- Pozemek parc. č. 2337/41 – výžměra 42 m2
- Pozemek parc. č. 2337/43 – výměra 236 m2
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích
výkup pozemků pod obecními chodníky podle geometrického plánu č. 1270-76/2015:
c) Odkoupit:
Pozemek parc. č. 120/4 o výměře 4m2 od Roberta a MUDr. Danuše Trnovcových,
Dešná č.p. 46
- Pozemek parc. č. 124/7 o výměře 1 m2 pa parc. č. 2468/2 o výměře 4 m2 od Aloise
Martinů, Všemina č.p. 278
- Pozemek parc. č. 134/5 o výměře 24 m2 od Jaroslava a Františky Mikových,
Všemina č.p. 70
- Pozemek parc. č. 2449/3 o výměře 69 m2 od Marka Oškery, Všemina č.p. 120
Za schválenou cenu do 25,- Kč za 1 m2
-

d) Zajistit souhlas se zápisem nových parcel dle výše uvedeného GP od:
Alois a Pavla Martinů, Všemina č. 277, (zást.právo) pozemek parc. č. 120/3 8 m2
František Martinů, Všemina č.p. 203, (zást.právo) pozemek parc. č. 124/6 – výměra 129
m2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
- Pozemek parc. č. 2337/39 – výměra 34 m2
- Pozemek parc. č. 2337/40 – výměra 4 m2
- Pozemek parc. č. 2337/41 – výžměra 42 m2
- Pozemek parc. č. 2337/43 – výměra 236 m2
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒

☐
☐

☐
☐
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Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
☐
7

☐
☐
0

☐
☐
0

Usnesení č. 404 bylo schváleno
Smlouva o poskytnutí právní pomoci budov – Kanady
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení smlouvu o poskytnutí právní pomoci
a odměně advokáta k sepsání, podepsání a podání žaloby, spočívající v určení vlastnictví
k budově bez čp/če stojící na pozemku p.č. St. 390/1 a p.č. St 390/2 v k.ú. Všemina. Nabídku
podala paní Mgr. Soňa Kozová, advokát, se sídlem Zlín, Kvítková 124, 760 01, ve výši 20.000,Kč. Nabídka zahrnuje sepsání a podání žaloby a celkem 7 hodin konzultace s klientem jednání
s protistranou a čas strávený na soudě. Pro případ, že rozsah konzultací nebo jednání nebo času
stráveného na soudě přesáhne celkově 7 hodin, advokátovi náleží odměna ve výši 1.000,- |Kč
za každou takovouto další započatou hodinu.
Ing. Drábek namítá, že už cena za tyto pozemky byla vysoká, pro něj neakceptovatelná,
a dodává, že kdo je vlastníkem pozemku, je i vlastníkem budov. Nesouhlasí s tím, najímat si
právničku a platit ji 20.000,- Kč.
Předsedající nesouhlasí, protože pokud se do určité doby cca 4-5 let nepřihlásí vlastník budov,
tak tyto budovy připadnou státu. A obec nemůže takovou dobu vyčkávat, protože by nemohla
do budov investovat žádné prostředky. Pro obec je přijatelnější touto cestou získat budovy
předčasně do vlastnictví a nakládat s nimi jako s majetkem obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí právní pomoci a odměně advokáta k sepsání,
podepsání a podání žaloby, spočívající v určení vlastnictví k budově bez čp/če stojící na
pozemku p.č. St. 390/1 a p.č. St 390/2 v k.ú. Všemina. Pro paní Mgr. Soňu Kozovou,
advokátku, se sídlem Zlín, Kvítková 124, 760 01, ve výši 20.000,- Kč. Nabídka zahrnuje
sepsání a podání žaloby a celkem 7 hodin konzultace s klientem jednání s protistranou a čas
strávený na soudě. Pro případ, že rozsah konzultací nebo jednání nebo času stráveného na soudě
přesáhne celkově 7 hodin, advokátovi náleží odměna ve výši 1.000,- |kč za každou takovouto
další započatou hodinu. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☒
☐
☐
☐

☒

☐

☐
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☐

☐
☐

☐
☐

☒
☐
6

☐
☐
0

☐
☐
1

Skovajsa Martin
Tomšů Robert

☒

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

Usnesení č. 405 bylo schváleno.
Schválení smlouvy s dodavatelem elektrické energie na rok 2018
Předsedající předkládá ke schválení smlouvu s dodavatelem elektrické energie Amper Market,
Antala Staška 1076/33a, 140 40 Přaha 4. Smlouva byla zaslána elektronicky všem zastupitelům.
Předsedající oslovil i společnos ČEZ, jako nejlevnější je Amper Market.
Ing. Drábek zdůrazňuje, že je potřeba jednat se zavedenými firmami, protože s ostatními
(pokoutními) jsou jen problémy. Předsedající dodává, že Amper Market je jedna z velkých,
zavedených firem.
Ing. Drábek souhlasí za těch cenových podmínek, které jsou uvedené ve smlouvě.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s dodavatelem elektrické energie Amper Market, Antala
Staška 1076/33a, 140 40 Praha 4. Smlouva je do 31.12.2019 a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
☐
7

☐
☐
0

☐
☐
0

Usnesení č. 406 bylo schváleno.
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ZMĚNA SMLOUVY O VÝPŮJČCE
Místostarosta a zároveň předseda TJ Sokolu Všemina, předkládá ke schválení dodatek smlouvy
o výpůjčce mezi obcí Všemina a TJ Sokolem Všemina z.s. Všechny podklady dostali
zastupitelé e-mailem. Dodatek byl schválován již na minulém jednání ZO, ale po zjištění změn
u číslování parcel a nákupu nových pozemků v okolí hřiště se dodatek přepracoval. Záměr visel
na úřední desce od 27. 11. 2017 – 13.12.2017.
Jedná se o rozšíření smlouvy o výpůjčce o tyto pozemky a budovy na nich:
- budova č.p. 299,
- pozemek st. 326 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 78 m2, jehož součástí je budova
Všemina č.p. 299, jiná stavba,
- pozemek st. 379 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 24 m2, jehož součástí je stavba bez
čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.st. 379 (pódium)
- pozemek p.č. 902/1 ostatní plocha o vým. 531 m2
- pozemek p.č. 902/5 ostatní plocha o vým. 2956 m2
- pozemek p.č. 902/6 ostatní plocha o vým. 889 m2
- pozemek p.č. 902/7 ostatní plocha o vým. 720 m2
- pozemek p.č. 902/8 ostatní plocha o vým. 743 m2
- pozemek p.č. 902/9 ostatní plocha o vým. 336 m2
- pozemek p.č. 902/10 ostatní plocha o vým. 2408 m2
- pozemek p.č. 902/11 ostatní plocha o vým. 326 m2
- pozemek p.č. 904/1 vodní plocha o vým. 1455 m2
- pozemek p.č. 907/3 trvalý travní porost o vým. 1016 m2
- pozemek p.č. 993/2 trvalý travní porost o vým. 96 m2
- pozemek p.č. 995/2 trvalý travní porost o vým. 11 m2
Dále smlouva prodlužuje dobu výpůjčky na 30 let od podpisu dodatku.
Pan Drábek navrhuje dobu výpůjčky na 99 let a upravit výpovědní lhůtu na 1 rok, např. kvůli
dohrání sezóny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě o výpůjčce s TJ Sokolem Všemina z.s. a pověřuje
starostu k podpisu.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana

PRO
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 13.12. 2017
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

☒

☐

☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☐
☐
6

☐
☐
0

☒
☐
1

Usnesení č. 408 bylo schváleno.
Pan Turna Lukáš se omlouvá a opouští jednání zastupitelstva.
Zvýšení stravného ve školní kuchyni ZŠ a MŠ Všemina
Paní Korytarová, ředitelka ZŠ a MŠ a zastupitelka předkládá ke schválení zvýšení ceny
stravného o 4,- Kč – jedná se o zvýšení na potraviny.
Ing. Drábek žádá o předložení kalkulace stravenky.
Na příští zastupitelstvo paní Korytarová předloží kalkulaci stravného žáků, zaměstnanců školy
a cizích strávníků.
Předsedající navrhuje schválení zvýšení stravného o 4,- Kč na potraviny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zvýšení stravného o 4,- Kč na potraviny v ZŠ a MŠ Všemina
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☒
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.

☐

☐

☐
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Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☐
5

☐
0

☐
1

Usnesení č. 408 bylo schváleno.
Paní Korytarová dále informovala zastupitelstvo o úspěšném vánočním jarmarku, který proběhl
v kostele vystoupením dětí, prodejem výrobků, které tvořily děti a poté pohoštěním na farním
dvoře. Výnos z jarmarku činil 15.083,- Kč. Peníze budou použity na dopravu dětí do divadla a
pořízení nové kytary právě na hudební doprovod při takovýchto vystoupeních a k nákupu
nových knih do knihovny ZŠ a MŠ.
Paní Korytarová dále informovala zastupitelstvo o příjmu dotace 40.000,- Kč na pořízení
zabezpečovacího systému do školy. Jelikož dotaci škole dal stát a i obec rozpočtovala
v příspěvku na pořízení zab. systému 40.000,- Kč, paní Korytarová navrhuje, aby obec použila
40.000,- Kč na zakoupení florbalových mantinelů na hřiště u kostela.
Zastupitelé berou na vědomí.
Pan Turna Lukáš se vrací na jednání zastupitelstva.
Nákup hasičské cisterny
Předsedající předkládá návrh na zakoupení hasičské cisterny od obce Podkopná Lhota,
v hodnotě cca 40.000,- Kč. Auto si někteří zastupitelé prohlédli, je celkem v dobrém stavu a ta
cena je dobrá a odpovídá stáří.
Pan Drábek souhlasí za předpokladu, že cisternu obec opravdu potřebuje.
Předsedající odpovídá, že její využití bude nejen při požárech, ale i např. při čištění komunikací
nebo dodávku vody při výpadcích a nebo extrémním suchu. Cisterna je v obci vždy
k prospěchu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo nákup hasičské cisterny – Tatra, v hodnotě 40.000,- Kč od obce
Podkopná Lhota.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☒
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 13.12. 2017
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☐
6

☐
0

☐
1

Usnesení č. 409 bylo schváleno.
Předsedající informuje zastupitelstvo o dopise pana Jana Jakubů, Všemině č. 66, ohledně
odkoupení pozemku 188/5.
Vhledem k tomu, že pan Jan Jakubů, Všemina 66 nemá dořešeny dlouholeté spory s paní Annou
Hlaváčovou Všemina 151, ohledně výše uvedeného pozemku, nemůže obec do těchto sporů
zasahovat.
Až si všechny záležitosti dořeší pan Jakubů s paní Hlaváčovou, může obec uvedený pozemek
od paní Anny Hlaváčové odkoupit a nebo je paní Hlaváčová ochotna pozemek obci darovat.
14. Diskuze
1.
Pan Drábek se opět dotazuje na pasport komunikací a mosty ve Všemině. Už po čtvrté se ptá,
kdo vybral a vyčlenil sedm mostů a kdy se schválilo ocenění a zařazení do majetku obce a
kde je těch zbývajících 25 mostů. V čím majetku jsou. Pan Drábek, když byl starostou, ocenil
a nechal schválit zastupitelstvu všechny mosty ve Všemině – 1 most v hodnotě 100,- Kč. A
takto měly být zařazeny do majetku obce. Paní Jančová - účetní odpovídá (už podruhé), že
takto se majetek nemůže oceňovat. Je to protiprávní. Hodnotou 100,- Kč a nebo 1,- Kč se dají
ocenit nalezené věci, sakrální a kulturní památky, křížky, kapličky, Boží muka. Ale most je
stavba, která musí být oceněna reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl
majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. A proto v roce 2011 byly pořízeny znalecké
posudky na mosty a účetně zařazeny do majetku obce, které vedou a nebo jsou ve větších
ulicích. Postupně budou takto oceňovány i ostatní mosty.
V době, kdy byl pan Drábek starostou a provedl a nechal schválit ocenění - hodnota 100,- Kč
jednoho mostu určitě nebyla.
Předsedající dodává, že mosty nemusí být v majetku obce, aby je obec mohla udržovat. Musí
být zařazeny do pasportu místních komunikací, a to jsou zařazeny všechny mosty ve Všemině.
Předsedající dále dodává, že v roce 2011 začaly obce provádět odpisy majetku a účetní
předpisy vyžadovaly ocenění a zařazení konkrétně v našem případě mostů do majetku obce.
V té době bylo provedeno ocenění pouze sedmi klíčových mostů.
2.
Jako host se na zastupitelstvo dostavila paní Jana Tomšů, kronikářka obce, která jménem všech
účastníků poděkovala zastupitelstvu za uspořádání předvánočního setkání občanů, starších
šedesáti let.
Dále paní Tomšů informuje zastupitelstvo o novele zákona o kronikách č. 132/2006, který
ukládá povinnost kronikáři obce, před konečným zápisem do kroniky obce předložit
zpracovaný koncept zápisu za daný rok ke schválení starostovi a nebo zastupitelstvu, poté
teprve může provést celoroční zápis do kroniky obce. Musí být stanoveno a schváleno, kdo
bude koncept schvalovat před konečným zápisem do kroniky.
Paní Ježíková navrhuje, aby bylo předkládáno ke schválení zastupitelstvu.
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Pan Drábek žádá, aby paní Tomšů zasílala mailem měsíčně všechny podklady, týkající se
zpracování konceptu a nebo dala na obec, která to předloží zastupitelstvu. Protože to je
slovíčkaření a kdoví co se do kroniky zapíše. Pan Drábek tvrdí, že dříve do kroniky nahlížel.
Paní Tomšů odpovídá, že toto nelze, protože materiály sbírá po celý rok, jsou to různé její
zápisky, poznámky, fotografie a až poté z toho zpracuje koncept, který předloží ke schválení.
Po schválení jako čistopis přepíše do kroniky obce.
Paní Korytarová se dotazuje pana Drábka, kolikrát v době, kdy byl starostou nahlížel a nebo si
půjčoval kroniku. Pan Drábek odpovídá, že pětkrát. Paní Tomšů odpovídá, že pan Drábek neměl
ani jednou kroniku vypůjčenou a ani jednou do ní nenahlížel.
Pan Drábek tvrdí, že paní Tomšů lže.
Protože tato debata nemá konce, předsedající navrhuje, aby koncept schvaloval starosta.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby starosta obce schvaloval koncept kroniky za každý rok a až
poté bude proveden celoroční zápis do kroniky obce Všemina kronikářkou obce paní Janou
Tomšů.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☒
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
☐
6

☐
☐
0

☐
☐
1

Usnesení č. 410 bylo schváleno.
12. Závěr
Na závěr předsedající poděkoval zastupitelům a zaměstnancům obce, kteří se
podíleli na organizacích akcí, které pořádala obec a popřál klidné a spokojené
vánoce.
Předsedající ukončil zastupitelstvo ve 18 hod. 45 minut

