ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 17.10.2016
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Hosté: Alois Kučera, Ivana Kučerová, Dušan Karlík
Program:

1) Zahájení
2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
3) Rozpočtová opatření
4) Výběrové řízení – oprava obecního úřadu
5) Schválení bezúplatného nabytí pozemků od Zlínského kraje
6) Investice - chodník u Sedláčků
7) Různé
8) Diskuze
9) Závěr
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 7.10. do 17.10. 2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle (§92 odst. 3 Zákona o obcích).
2. Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Mgr.Bc. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou jako zapisovatelka byla ustanovena paní Ludmila Jančová.
K zápisu z jednání minulého zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dal hlasovat:

zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 17.10.2016
Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

9

☐
0

☐
0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu paní Mgr. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou a zapisovatelku paní Ludmilu Jančovou. Dále schválilo zápis z jednání zastupitelstva
dne 29.9.2016.
Usnesení č. 223 bylo schváleno
3. Rozpočtová opatření
Předsedající navrhuje zvýšení rozpočtových výdajů o 50.000,- Kč na opravy místního hřbitova.
Dále navrhuje zvýšení rozpočtových příjmů – finanční odvody obci z hracích automatů o
10.000,- Kč.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

9

☐
0

☐
0
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení rozpočtových výdajů o 50.000,- Kč na opravy místního
hřbitova.
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení rozpočtových příjmů o 10.000,- Kč – poplatek z hracích
automatů.
Rozdíl 40.000,- Kč rozpočtovat z finanční rezervy z minulých let.

Usnesení č. 224 bylo schváleno
4. Dotace na lesní hospodářství
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení příjem dotace na lesní hospodářství ve výši
18.328 Kč.
Navrhuje zvýšení rozpočtových výdajů i příjmů ve výši 18.328,- Kč
Nebyly vzneseny žádné připomínky
Předsedající dal hlasovat:

zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

9

☐
0

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo příjem dotace na lesní hospodářství ve výši 18.328,- kč. Dále
schvaluje rozpočtové opatření v příjmech i výdajích na lesní hospodářství ve výši 18.328,- Kč
Usnesení č. 225 bylo schváleno
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5. Úprava silnice III/49515 – chodník u Sedláčků (Mikotů)
Předsedající informuje zastupitelstvo o průběhu prací na Investiční akci Úprava silnice III/4915
– chodník u Sedláčků, kde byla vysoutěžena částka 3,143.298,83 Kč, vč.DPH. V projektu bylo
plánované uložení splaškové kanalizace a celoplošné položení asfaltového povrchu.
Zastupitelstvo dříve odsouhlasilo, že nebude provedeno uložení splaškové kanalizace, z důvodů
očekávané dotace na výstavbu kanalizace. Z toho důvodu ŘSZK neprovede celoplošné
položení asfaltového povrchu. Je ovšem nutné položit asfaltový povrch do rýh po jednotné
kanalizaci, včetně přípojek. Byl osloven jeden dodavatel, zhotovení povrchu do rýh, firma
STRABAG, která nabídla cenu 460.322,65 Kč, vč.DPH. Položkový rozpočet byl předložen
zastupitelstvu, včetně změnového listu a dodatku ke smlouvě. Vše přiloženo ke smlouvě o dílo
s firmou STRABAG, odštěpný závod Morava, Příluky 386, 760 01 Zlín.
Zastupitel pan ing. Adolf Drábek namítá, že projekt byl špatně připraven. Předsedající
odpovídá, že je nutné položit asfaltový povrch do rýhy a informuje o jednání na ŘSZK, kde
bylo řečeno, že položení asfaltu po vybudování kanalizace v komunikaci, která je ve vlastnictví
obce, je věcí investora.
Jiné připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

9

☐
0

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou STRABAG, odštěpný závod
Morava, Příluky 386, 760 01 Zlín, včetně položkového rozpočtu ve výši 460.322,65 Kč na
položení asfaltového povrchu do rýh po jednotné kanalizaci a pověřuje starostu k podpisu.

Usnesení č. 226 bylo schváleno
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6. Výběrové řízení - Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Předsedající zastupitele informuje o havarijním stavu části budovy OÚ a její rekonstrukci. Bylo
vyhlášeno výběrové řízení, dle projektové dokumentace a stavebního povolení. Osloveny byly
tři firmy.
Jan Holík s.r.o, Všemina čp. 3, 763 15 Slušovice
ZEVOS a.s. Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště
Polaštík realizace staveb, s.r.o. Dlouhá 703, 763 15 Slušovice

Hodnotící kritérium – nejnižší cenová nabídka.

Jako hodnotící komisi starosta obce stanovuje zastupitelstvo obce Všemina.

V řádném termínu byly obci doručeny tři nabídky:
Jan Holík s.r.o, Všemina čp. 3, 763 15 Slušovice
ZEVOS a.s. Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště
Polaštík realizace staveb, s.r.o. Dlouhá 703, 763 15 Slušovice
Obálky byly neporušené, předány místostarostovi panu ing. Lukáši Turnovi, který jednotlivé
obálky otevíral a předkládal k nahlédnutí zastupitelům.
Nabídkové ceny:
Jan Holík s.r.o, Všemina čp. 3, 763 15 Slušovice

740.142,00 Kč vč. DPH

ZEVOS a.s. Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště

811.416,00 Kč vč. DPH

Polaštík realizace staveb, s.r.o. Dlouhá 703, 763 15 Slušovice

718.277,33 Kč vč. DPH

Podle hodnotícího kritéria nejnižší cenové nabídky navrhl předsedající uzavřít smlouvu
s firmou Polaštík realizace staveb, s.r.o. Dlouhá 703, 763 15 Slušovice s cenovou nabídkou
718.277,33 Kč vč. DPH.
Zastupitel pan Štefan Vojtek upozorňuje na řádné překontrolování položkových rozpočtů a
zdůrazňuje, že takové rekonstrukce jsou velmi nákladné. Ing. Adolf Drábek podotýká, že první
opravujeme budovu z venku a teprve potom následně vevnitř. Předsedající upozorňuje, že ke
zjištění stavu budovy došlo až po zahájení opravy elektroinstalace a že vzhledem k tomu, že
budova obecního úřadu je veřejnou budovou, není přípustné nic podcenit. Proto navrhuje
hlasovat o výběru dodavatele na rekonstrukci OÚ.
Jiné připomínky a dotazy nebyly vzneseny.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 17.10.2016
Předsedající dal hlasovat
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

9

☐
0

☐
0

Návrh usnesení
Rozhodnutí o výběru dodavatele na stavební úpravy (rekonstrukci) budovy obecního úřadu,
č.p. 162.
Výběrová komise, složená ze všech členů zastupitelstva, přítomných na jednání zastupitelstva
rozhodla a schválila dle výsledku hodnocení nabídek, kde byla kritériem nejnižší cenová
nabídka takto:

2

Polaštík realizace staveb, s.r.o. Dlouhá 703, 763 15 Slušovice 718.277,33 Kč vč.
DPH
Jan Holík s.r.o, Všemina čp. 3, 763 15 Slušovice
740.142,00 Kč vč. DPH

3

ZEVOS a.s. Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště

1

811.416,00 Kč vč. DPH

Dle výsledku zastupitelstvo obce schválilo výběr dodavatele firmu Polaštík realizace staveb,
s.r.o. Dlouhá 703, 763 15 Slušovice, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši
718.277,33 Kč vč DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 227 bylo schváleno

7. Rozpočtové opatření – pořízení rozvaděče el. energie
Předsedající informuje zastupitelstvo o nutnosti pořídit před rekonstrukcí budovy OU nový
elektrický rozvaděč. Předpokládaná cena je 35.000,- Kč. Dále informuje, že souběžně
s pracemi na rekonstrukci OÚ bude dle projektu provedena oprava elektroinstalace v rozsahu
nutném pro provoz kadeřnictví a pošty.
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Ing. Roman Matušů se dotazuje podle čeho bude nový rozvaděč sestaven. Předsedající
odpovídá, dle projektu elektroinstalace. Pan Štefan Vojtek se dotazuje, zda nebylo možné
získat na rekonstrukci OU dotaci. Předsedající odpovídá, že nebyl nalezen žádný dotační titul.
Jiné připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

9

☐
0

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření ve výdajích na výrobu elektrického
rozvaděče pro budovu OU ve výši 35.000,- Kč. Rozpočtovat z investice – par. 2212 - chodníky
a komunikace, z důvodu nižšího čerpání financí na tuto investici.
Usnesení č. 228 bylo schváleno

8. Odstranění rozvaděčů kabelové televize
Předsedající informuje zastupitelstvo o nutnosti odstranění rozvodů kabelové televize.
Navrhuje, že odstranění provede pan Rostislav Vala, Všemina č. 290. Zastupitelé požadují, aby
pan Rostislav Vala zhotovil cenovou nabídku. Zastupitelé se tímto bodem budou zabývat po
zpracování cenové nabídky. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

9. Bezúplatné nabytí pozemků od Zlínského kraje

Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na nabytí pozemků z majetku Zlínského kraje.
Jedná se o pozemky p.č. 2372/30 – výměra 119 m2 a par. č. 2372/31 – výměra 68 m2, dle
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geometrického plánu č. 1258-52/2015. Jedná se o pozemky pod chodníkem, který budovala
obec – chodník u Ševčíků.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Předsedající dal hlasovat
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

9

☐
0

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod pozemků parc.č. 2372/30 – výměra 119 m2 a
par. č. 2372/31 – výměra 68 m2, dle geometrického plánu č. 1258-52/2015 z majetku Zlínského
kraje /LV 610/ do majetku obce Všemina/LV10001/.

Usnesení č. 229 bylo schváleno

10. Převod budovy TJ Sokol Všemina do vlastnictví Obce Všemina
Předsedající předkládá smlouvu o převodu budovy TJ Sokolu Všemina do majetku obce
Všemina. Místostarosta předkládá darovací smlouvu o převodu budovy.
Pan Vojtek se dotazuje, jak je to s pozemkem pod budovou. Místostarosta odpovídá, že
pozemek pod budovou je obecní.
Pan Ing. Matušů se dotazuje, jak je s to s dalšími pozemky v okolí budovy. Místostarosta
odpovídá, že se musí dořešit příjezdová cesta s panem Molkem a pozemek za budovou
s panem Tomšů.
Pan Ing. Drábek dodává, že předsedající tvrdil, že cesta „Pod Čupem“ je vyřešená a teď se
mají odkupovat další pozemky. Předsedající odpovídá, že se muselo řešit u pana Molka
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dědické řízení, proto se výkup protáhl. Pan Ing. Drábek dodává, že tím pádem cesta není
vyřešená.
Místostarosta doplňuje, že smlouva neřeší budoucí užívání budovy, ale obsahuje nutnost
uzavření Dohody o podmínkách užívání s TJ Sokole Všemina. Dále doplňuje, že TJ Sokol
Všemina požaduje bezplatné užívání přízemí. Horní sál přenechává obci.
Pan Vojtek se dotazuje, zda se s rekonstrukcí počítá v rozpočtu obce a zda si jsou všichni
vědomi kolik stojí údržba takové budovy. Předsedající odpovídá, že jiná varianta na
vybudování obecního sálu není. Uvažovalo se o nadstavbě dolního obchodu, ale vzhledem
k umístění a možným budoucím problémům s hlukem se od této varianty upustilo. I kvůli
tvrdším zákonům bude lepší mít společenský sál mimo centrum obce.
Pan Matušů se dotazuje, jak vypadá kolaudační rozhodnutí, zda v něm není např. uvedeno,
že se jedná o dočasnou stavbu. Že by obec nabyla bezcenný majetek a ještě by musela
budovu zbourat. Místostarosta odpovídá, že kolaudační rozhodnutí přinese na další
zastupitelstvo.
Pan Vojtek se dotazuje, jaký záměr je u této budovy naplánovaný. Předsedající odpovídá,
že by se tam vybudoval společenský sál, dle projektové dokumentace za zhruba 3,5 milionu
Kč. Pan Matušů dodává, že sál této velikosti pro 50 osob už v obci je a je jich hned několik.
Předsedající oponuje, že sál již v současnosti pojme 70 osob a další rozšíření tuto kapacitu
jen navýší. Místostarosta dodává, že se uplynulou sobotu účastnil oslavy ve stávajícím sále
a bylo zde místo pro 50 osob a ještě bylo místo na taneční parket. Vše je jen o uspořádání
prostoru.
Pan Gargulák dodává, že ne každý si může uspořádat oslavu v restauraci a že pro tyto
případy by byl obecní sál ideální. Navíc časy, kdy se zvalo víc jak 1é hostů už jsou pryč.
Pan Matušů doplňuje, že není dořešeno parkování a příjezdová cesta. Nesouhlasí s tím, že
se tam vejde 100 lidí. A že není možné naprojektovat budovu pro 70 lidí a nacpat tam 150
osob, z hlediska různých bezpečnostních předpisů.
Pan Ing. Drábek doplňuje, že takové sály mají hasiči, myslivci a hospody.
Pan Vojtek by chtěl, aby se tento projekt přepracoval a měl širší využití. Představil i projekt
z jiné obce, kde postavili informační centrum a je to promyšlené tak, že se z ne dá udělat
sál pro 200 lidí. Nechce stavit další krcálek. Se záměrem souhlasí, ale chtěl by ještě
promyslet změny a zvětšení plánovaného sálu.
Předsedající odpovídá, že by prostor mohl sloužit ke cvičení, přednáškám, schůzím spolků,
oslavám apod.
Místostarosta doplňuje, že v obci chybí společensko-kulturní areál, kde by se mohli občané
potkávat, slavit, sportovat apod.. V Kašavě vyhráli obec roku za kulturní život. Vybudovalo
se tam centrum, kde se pořádají koncerty, přednášky apod.. Dále dodává, že se ikdyž se
Všeminské slavnosti zatím vždy vydařily, tak problém s elektřinou je každý rok vetší a větší
a TJ na opravu nemá. Jedná se taktéž o reprezentaci a vizitku obce, protože jak tyto akce
tak fotbalové zápasy navštěvuje spousta cizích lidí. Navíc areál je z 90% obecní a
investovalo by se do vlastního. Navrhuje postavit budovu podle studie.
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Pan Ing. Drábek oponuje, že místostarosta dával za příklad obec Lípa, kde ale první
vybudovali, kanalizaci, plyn, vodu a poté kulturní areál. Ten odpovídá, že se budují
chodníky a projekt na kanalizaci není dobře nachystaný. Pan Skovajsa doplňuje, že obec
Lípa měla vetší finanční rezervy. S tím pan Ing. Drábek nesouhlasí a nechápe, proč se jde
opačnou cestou než obec Lípa. Místostarosta odpovídá, že pokud se bude čekat na
kanalizaci, tak se nic nepostaví, protože není ani stavební povolení.
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí objektu TJ Sokol Všemina – budovy bez č.p.,
jiná stavba, na pozemku p.č. 326, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Všemina, do majetku obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vstoupit do jednání s majiteli pozemků v okolí hřiště a
jednat o jejich prodeji obci.
Usnesení č. 230 bylo schváleno

11. Nástavba obchodu
Na jednání zastupitelstva se dostavil pan Alois Kučera, paní Ivana Kučerová a pan Dušan
Karlík. Tito majitelé sousedních pozemků s budovou obchodu č. 259 zásadně nesouhlasí
s jeho nástavbou – bytové jednotky. Souhlasí pouze s rekonstrukcí stávající budovy. Pan
Alois Kučera zdůrazňuje, že v minulém režimu bylo slíbeno, že bude postaven pouze
obchod. Pan Dušan Karlík upozorňuje na ztrátu soukromí, v případě vybudování bytů.
Pan Štefan Vojtek upozorňuje, že bychom si neměli narušovat vztahy mezi občany. Pan
Alois Kučera předkládá panu Vojtkovi svoji žádost, kterou předložil na minulém
zastupitelstvu. Paní Marta Korytarová upozorňuje, že již v minulých letech se nástavba
obchodu řešila a bylo s ní plánováno. Pan Alois Kučera namítá, že již před rokem
nesouhlasil s navrhovanou studií nástavby obchodu. Předsedající upozorňuje zastupitele, že
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z řad občanů jsou vznášeny požadavky a je zájem o bytovou výstavbu ve Všemině, pro
které je uvedená budova č. 259 vhodná. Pan Alois Kučera znovu upozorňuje, že obec vlastní
pozemky pro výstavbu rodinných domů, proč je nevybuduje v této oblasti. Dále upozorňuje,
že v případě nástavby nebude souhlasit se vstupem na své pozemky. Dalším postupem se
zastupitelstvo bude zabývat na příštím zasedání.

12. Různé
Zastupitelstvu byla doručena žádost od pana Bc. Jana Jakubů čp. 66, kde žádá zastupitelstvo
o účast na všech jednáních, týkajících se služebnosti chůze, jízdy a vodění dobytka ve
prospěch Bc. Jana Jakubů a Marie Jakubů, p. č. 193, 194 a 185/5 a v případě jednání
s panem Michalem a Barborou Pavlechovými, možný přístup podílových spoluvlastníků
k pozemku p.č. 188/4, na něj navazující pozemky, formou zřízení služebnosti cesty na p.č.
113 ve prospěch pozemku p.č. 188/4.
Dále prodej pozemku p.č. 188/5 obcí Všemina a nebo následný prodej p.č. 188/5 ve
prospěch p.č. 188/2 za předpokladu následného zrušení služebnosti chůze, jízdy a vodění
dobytka přes pozemky p.č. 193 a 194. Žádost je přílohou zastupitelstva.

13. Diskuse
V rámci diskuse navrhuje pan Ing. Roman Matušů pořádat veřejné schůze, aby občané měli
možnost se vyjádřit ke všem otázkám, týkajících se života v obci, i o její budoucnosti.

14. Závěr
Předsedající ukončil jednání zastupitelstva v 18.30 hod.

