ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 18.6.2015
Přítomno: 8 členů
Hosté: František Čala, Eva Čalová
Program:
1) Zahájení
2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
3) Místní šetření před prodejem pozemku
4) Schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu za rok 2014
5) Různé
6) Diskuze
7) Závěr
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Všemina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v zasedací
místnosti OÚ Všemina 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 11.6. do 19.6.2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“ od 11.6. do 19.6.2015.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je
přítomno 8 členů zastupitelstva, (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 Zákona o obcích).

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu a schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva
ze dne 3. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Všemina určuje zapisovatelku paní Ludmilu Jančovou a ověřovatelky
zápisu paní Janu Ježíkovou a paní Mgr. Bc. Martu Korytarovou.
K zápisu z minulého zastupitelstva byly vzneseny připomínky.
Ing. Adolf Drábek žádá, aby jeho vyjádření a poznámky byly doslovně psány do zápisu. Vznáší
dotaz k projednávanému prodeji pozemku paní Evě Čalové. Ptá se, proč nebyl vyměřený
pozemek okolíkován. Předsedající odpovídá, že pozemek byl vyznačen, ale jednalo se o několik
variant řešení.
Dále vznáší připomínku k nákupu hasičského auta. Jeho názor je, že pokud auto bude jezdit
v terénu, musí se koupit auto s pohonem 4x4. Alois Gargulák odpovídá, že auto s pohonem na
čtyři kola by obec stálo cca o 150 000 Kč víc. Zároveň dodává, že se s parametry vozidla
vzhledem ke společnému výběrovému řízení musely souhlasit i obce Trnava a Veselá a ty
pohon 4x4 nechtěly. Při nákupu schváleného vozidla dostane obec dotaci 300.000,- Kč
a 500.000,- bude uhrazeno z rozpočtu obce. Celková cena vozidla bude do 800.000,- Kč.
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Dále vznáší připomínku k prodeji pozemku panu Martinu Mahdalovi. Komunikace v ulici je
úzká, ptá se, zda s prodejem souhlasí sousedi. Pokud s tím budou souhlasit, nemá problém
souhlasit z prodejem pozemku.
Dále vznáší připomínku k pozemkům v okolí zahradkářské budovy. Ing. Adolf Drábek tvrdí,
že pozemky sám, jako bývalý starosta vykupoval. Předsedající odpovídá, že toto není pravda a
že pozemky v okolí zahradkářské budovy nebyly nikdy kompletně vykoupeny. Ing. Lukáš
Turna doplňuje že se konkrétně jedná o nevykoupené pozemky č.parc. 1771/1 3 o výměře 132
m2 – vlastník Rudolf Čala Jindřiška Čalová a pozemek č.parc. 1771/3 o výměře 1125 m2 –
vlastník Josef Ševčík,Anděla Ševčíková. Odkup techto pozemků je vzhledem k budoucímu
využití lokality důležitý.
Dále vznáší připomínku ke kabelové televizi, proč se platí firmě Satturn. Předsedající odpovídá,
že někdo musí kabelovou televizi udržovat, někomu se musí platit autorské a distribuční
poplatky a to je právě firma Satturn a rovněž jsou některé programy zpoplatněné, Bylo to tak
od r. 1996, kdy kabelová televize byla ve Všemině pořízena, jen ceny poplatků a za programy
se měnily.

Zpoplateněné programy:
Eurosport Cz – 15,50 Kč
Spectrum – 23,- Kč
Discovery Channel – 10,- Kč
Celkem distribuční poplatky za převzaté vysílání 48,50 Kč
Celkem autorské poplatky za převzaté vysílání – 15,- Kč
Služby provozovatele – 5,80 Kč

Provozní poplatek celkem 69,30 Kč
DPH 21 % 14,55 Kč

PROVOZNÍ POPLATEK CELKEM Vč. DPH NA 1 PŘÍPOJKU – 83,85 Kč

Dále vznáší dotaz, proč se pokládal asfalt na komunikaci za dolní hospodou, kdy pozemky
nejsou obcí vykoupeny. Proč nebyly pozemky vykoupeny obcí. Předsedající už po desáté panu
Ing. Drábkovi odpovídá, že majitelé neměli v žádném případě o prodej zájem. Komunikace je
v pasportu místních komunikací, tudíž veřejná.
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Předsedající podává návrh na doplnění programu o body:
4. Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Slušovicko za rok 2014.

5. Zprávu o uplatňování Územního plánu Všemina a pokyny pro zpracování Změny č. 2
Územního plánu Všemina.
6 bod bude projednání a schválení Účetní uzávěrky a Závěrečného účtu DSO
Mikroregionu Slušovice za rok 2014.

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.
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva.. Schvaluje doplnění programu o
body
4. Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Slušovicko za rok 2014
5. Zprávu o uplatňování Územního plánu Všemina a pokyny pro zpracování Změny č. 2
Územního plánu Všemina. Jako bod č. 6 bude projednání a schválení Účetní uzávěrky a
Závěrečného účtu DSO Mikroregionu Slušovice za rok 2014.
Jako ověřovatele zápisu Mgr. Bc. Martu Korytarovou a paní Janu Ježíkovou a zapisovatelku
paníLudmilu Jančovou. Dále zastupitelstvo schválilo zápis z jednání zastupitelstva ze dne
3.6.2015
Usnesení č. 95 bylo schváleno
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3. Místní šetření před prodejem pozemku a schválení prodeje pozemku

Před zahájením jednání zastupitelstva bylo provedeno místní šetření sedmi zastupiteli u domu
č. 194 paní Evy a Františka Čalových, kteří žádají o odprodej pozemků od obce dle vyhlášeného
záměru. Zastupitelé byli na místě seznámeni s danou situací.
Jedná se o pozemky dle GP 1257-0027/2015 p.č. 2409/9 - 19 m2, parc.č. 49/3 - 5 m2 /díl e/,
parc.č. 2409/5 – 3 m2 /díl i/, parc.č. 49/3 - 28 m2 /díl d/, parc.č. 2409/5 – 22 m2 /díl j/, v k.ú.
Všemina zapsaných na LV 10001 pro obec Všemina, paní Evě Čalové, bytem Všemina čp. 194.
Poté zastupitelé pokračovali v jednání v zasedací místnosti obce. Byly podány dva návrhy.
Jeden návrh – prodej po oplocení, druhý prodej za oplocení se směnou pozemků. Při debatě se
zjistilo, že 4 zastupitelé souhlasí s prodejem po oplocení a 4 zastupitelé souhlasí s prodejem za
oplocení. Proběhne tedy hlasování pro variantu po oplocení a poté, když nebude v prvním
hlasování potřebná většina, proběhne další hlasování za oplocení.

Poté dal předsedající hlasovat o prodeji pozemku pouze po oplocení:

Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Výsledek hlasování

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☒
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
7

☐
☐
☐
☐
1

☐
☐
☐
☐
0

Vzhledem k hlasování už druhé hlasování o prodeji za oplocením neproběhlo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků pouze po oplocenou část pozemků okolo domu č. 194
Usnesení č. 96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Schválení závěrečného účtu Mikroregion Slušovicko za rok 2014
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh závěrečného účtu Mikroregionu Slušovicko za rok 2014.
Návrh obsahuje: Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Slušovicko a zprávu o přezkoumání
hospodaření.
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Nebyly vzneseny žádné připomínky
Předsedající 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.
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet DSO-Mikroregionu Slušovicko za r. 2014
s celoročním hospodařením DSO-Mikroregionu Slušovicko, a to bez výhrad. Zastupitelstvo
vyjádřilo souhlas s hospodářským výsledkem DSO-Mikroregionu Slušovicko. Návrh
závěrečného účtu DSO Mikroregionu Slušovicko vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření byl
zveřejněn na úřední desce a elektronické desce obce od 9.3. 2015 do 25.3.2015 a od 4.3.2015
do 20.3. 2015.
Usnesení č. 97 bylo schváleno

5. Zpráva o uplatňování Územního plánu Všemina a pokyny pro
zpracování Změny č. 2 Územního plánu Všemina
Předsedající předložil zastupitelstvu Zprávu o uplatňování Územního plánu Všemina a pokyny
pro zpracování Změny č. 2 Územního plánu Všemina.
Nebyly vzneseny žádné připomínky
Předsedající dal hlasovat
Výsledek hlasování
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana

PRO
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
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Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Výsledek hlasování

☒

☐

☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všemina schválilo dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. O územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování Územního
plánu Všemina, jejíž součástí je zadání (pokyny) pro zpracování Změny č. 2 Územního plánu
Všemina.
Náklady na pořízení změny územního plánu budou plně hrazeny z rozpočtu obce.
Součástí usnesení je: Zpráva o uplatňování Územního plánu Všemina, jejích součástí je zadání
(pokyny pro zpracování Změny č. 2 Uzemního plánu.
Usnesení č. 98 bylo schváleno
6. Schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu za rok 2014

Schválení účetní uzávěrky obce Všemina
Předsedající předložil zastupitelstvu účetní uzávěrku obce Všemina za rok 2014, která byla
zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Všemina od 26.5.2015. do
11.6.2015. Účetní uzávěrka obsahuje: Rozvahu bilanci k 31.12.2014, výkaz zisku a ztráty k
31.12.2014,přílohu účetní uzávěrky k 31.12.2014, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Všemina za rok 2014, Inventarizační zpráva za rok 2014. Obec hospodařila s kladným
výsledkem hospodaření ve výši 3,992.437,- Kč.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy
Předsedající dává hlasovat
Výsledek hlasování

zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

☐
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Korytárová Marta

☒

☐

☐

Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Výsledek hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo obce Všemina nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytovala v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku za rok
2014 Obce Všemina.
Zastupitelstvo schválilo převod hospodářského výsledku obce ve výši 3,992.437,- Kč z účtu
431 Md na účet 432 D na účet nerozděleného zisku z minulých let

Usnesení č. 99 bylo schváleno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválení závěrečného účtu obce Všemina

Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh závěrečného účtu obce Všemina, který byl
zveřejněn na úřední desce od 26.5.2015 do 11.6.2015. Návrh závěrečného účtu obsahuje: Výkaz
FIN 2-12- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz – Závěrečný účet, ve kterém jsou
uvedeny údaje o hospodaření s majetkem, údaje o všech finančních operacích, údaje a
přijatých dotacích, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všemina za rok 2014,
Inventarizační zpráva za rok 2014. Obec hospodařila s kladným výsledkem 3,992.437,- Kč.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy
Předsedající dává hlasovat:
Výsledek hlasování
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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Turna Lukáš Ing.
Výsledek hlasování

☒
8

☐
0

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Všemina za rok 2014, vyjádřilo souhlas s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 100 bylo schváleno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválení uzávěrky Základní školy a Mateřské školy Všemina, okr. Zlín, příspěvková
organizace
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení účetní uzávěrku Základní Školy a Mateřské
školy Všemina, která byla zveřejněna na elektronické úřední desce Obce Všemina od
26.5.2015. do 11.6.2015. Účetní uzávěrka obsahuje: Rozvahu bilanci k 31.12.2014, výkaz
zisku a ztráty k 31.12.2014,přílohu účetní uzávěrky k 31.12.2014, zprávu o provedené finanční
kontrole zřizovatelem, Inventarizační zpráva za rok 2014. Základní škola a Mateřská škola
Všemina hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 27.932,55 Kč a hospodářská
činnost ve výši 231,- Kč. Celkem 28.163,55. Kč
Ředitelka ZŠ a MŠ požádala o rozdělení kladného výsledku hospodaření, a to takto:
Rezervní fond
14.163,55 Kč
Fond odměn
14.000,- Kč
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy
Předsedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování

zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐
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Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Výsledek hlasování

8

0

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce Všemina nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytovala v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku za rok
2014 Základní školy a Mateřské školy Všemina, okr. Zlín, příspěvková organizace .
Zastupitelstvo obce schválilo převod kladného výsledku hospodaření a to takto:
Rezervní fond
Fond odměn

14.163,50 Kč
14.000,00 Kč

Usnesení č. 101 bylo schváleno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokol o schválení účetní uzávěrky za rok 2014 – Obec Všemina

Předsedající předkládá zastupitelstvu protokol o schvalování účetní závěrky obce Všemina za
rok 2014.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Předsedající dává hlasovat

Výsledek hlasování

zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐
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Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Výsledek hlasování

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Všemina schválilo Protokol o schvalování účetní závěrky obce Všemina
za rok 2014 v souladu s ust. § 11, odst. 1, vyhlášky č. 220/2013 o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
Usnesení č. 102 bylo schváleno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokol o schválení účetní uzávěrky za rok 2014 – Základní škola a Mateřská škola
Všemina

Předsedající předkládá zastupitelstvu protokol o schvalování účetní uzávěrky Základní školy a
Mateřské školy Všemina, za rok 2014
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Předsedající dává 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.
Výsledek hlasování
Návrh usnesení

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
0

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 18.6.2015
Zastupitelstvo obce Všemina schválilo Protokol o schvalování účetní závěrky Základní školy
a Mateřské školy Všemina za rok 2014 v souladu s ust. § 11, odst. 1, vyhlášky č. 220/2013 o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Usnesení č. 103 bylo schváleno

7. Různé
Poskytování příspěvků

Předsedající navrhuje poskytovat finanční příspěvky složkám a právnickým osobám formou
proplácení účetních dokladů, hotovostně z pokladny obce, do výše schválené částky na rok
2015. (Schváleno v rámci pořizování rozpočtu pro rok 2015 – pol. 5222) – celkem 197. 000,Kč
Dále navrhuje, aby starostovi byla udělena pravomoc provádět úpravy rozpočtu z položky 5222
na jednotlivé položky a paragrafy rozpočtu, kterých se budou doklady týkat, do výše 197.000,ve výdajích.
Finanční dary při životním jubileu a při vítání nových občánků budou poskytovány hotovostně
na základě darovací smlouvy. Životní jubileum, kulaté od 70 let – 500,- Kč. Vítání dítěte –
1.000,- Kč. Zlatá, nebo diamantová svatba – 1.000,- Kč.

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy
Předsedající dává 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.
Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
0

Zastupitelstvo obce schválilo poskytovat finanční příspěvky složkám a právnickým osobám
formou proplácení účetních dokladů hotovostně z pokladny obce a nebo převodem na účet, do
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výše schválené částky na rok 2015. (Schváleno v rámci pořizování rozpočtu na rok 2015 – pol.
5222) – celkem 197. 000,- Kč
Zastupitelstvo schvaluje, aby starostovi byla udělena pravomoc provádět úpravy rozpočtu z
položky 5222 na jednotlivé položky rozpočtu a dále na jednotlivé paragrafy rozpočtu, kterých
se budou doklady týkat, do výše 197.000,- ve výdajích.
Zastupitelstvo schvaluje, aby finanční dary při životním jubileu a při vítání nových občánků
byly poskytovány hotovostně na základě darovací smlouvy. Životní jubileum, kulaté od 70 let
– 500,- Kč. Vítání dítěte – 1.000,- Kč. Zlatá, nebo diamantová svatba – 1.000,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu a pověřuje starostu k podpisu.
Usnesení č. 104 bylo schváleno

Poskytování příspěvků na stravné zaměstnancům a uvolněnému zastupiteli

Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh stravného pro zaměstnance a uvolněného
zastupitele. Příspěvek zaměstnavatele činí 55 % z hodnoty 80,- Kč stravenky.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Předsedající dává 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.
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na stravné pro zaměstnance a uvolněného zastupitele
ve výši 55% z hodnoty 80,- Kč stravenky.

Usnesení č. 105 bylo schváleno
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Rozpočtové opatření
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na rozpočtové opatření v příjmech – příjem za
pronájem hrobového místa ve výši 230.000,- Kč.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.l
Předsedájící dává 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.
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení rozpočtu v příjmech – pronájem hrobových míst ve výši
230.000,- Kč.

Usnesení č. 106 bylo schváleno

Převod budovy TJ Sokol Všemina do majetku obce

Místostarosta a Předseda TJ Sokol Všemina (dale jen TJ) pan Ing. Lukáš Turna předkládá
zastupitelstvu návrh na převod budovy TJ do majetku obce. Informuje, že samotná složka se
o budovy stará jak jen to jde, ale peníze na potřebné investice chybí. Dále dodává, že je daná
lokalita ideální na pořádání kulturních a sportovních akcí a byla by škoda toho nevyužít. Pokud
by byl převod schválen navrhuje provést studii na rozšíření budovy s možným umístěním
obecního sálu a dále rozšířit lokalitu o hřiště s umělým povrchem, cvičištěm pro SDH a dětské
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hřiště. Dále navrhuje, aby se v lokalitě začalo jednat s majiteli sousedních pozemků o možném
odkoupení, aby se možnosti budoucího využití rozšířily. V případě schválení převodu ZO
Všemina by musela převod schválit i valná hromada TJ dle platných stanov.

Ing. Adolf Drábek reaguje, že již v r. 2006 bylo jednáno o odkoupení tenisových kurtů. Byla
zpracována studie využití kurtů, která je na Obecním úřadě.

Jiné připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.
Předsedající dává 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.
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☐
7

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☒
1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo převod budovy TJ Sokol Všemina do majetku obce pokud
to schválí valná hromada TJ.
Zastupitelstvo obce schválilo vstoupit do jednání s majiteli pozemků v okolí hřiště a jednat
o jejich prodeji obci.
Usnesení č. 107 bylo schváleno

Nákup pozemků od paní Dany Dolanské, Všemina č. 4

Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh vstoupit do jednání o nákupu pozemků od paní
Dany Dolanské, Všemina č. 4, na případnou výstavbu rodinných domů. Informuje
zastupitelstvo, že příjezdová cesta k parcelám je dořešena.
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Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Předsedající dává hlasovat
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vstoupit do jednání s paní Danou Dolanskou, Všemina č. 4, o možném
odkoupení pozemků za účelem výstavby rodinných domů.
Usnesení č. 108 bylo schváleno

Nadstavba objektu smíšeného zboží č. 259

Předsedající předkládá zastupitelstvu záměr Nadstavba objektu smíšeného zboží č. 259
Zastupitelům byly před jednáním rozeslány 2 varianty budoucího využití:
 Společenský sál,
 Bytové jednotky.
Proběhla debata, kde každý zastupitel vyjádřil svůj názor, a většina se přiklonila k bytovým
jednotkám. Ing. Lukáš Turna dodal, že by se společenský sál, mohl umístit do budovy TJ, kde
je vhodnější lokalita hlavně z hlediska rušení nočního klidu.
Dále se řešilo financování této přestavby. Jsou 2 hlavní možnosti.
Možnost požádat o dotace na výstavbu podporovaných bytů, kdy ale bude obec omezena např.
ve stanovení výše nájemného, či jinými omezeními.
Další možnost je financování z vlastních zdrojů, nebo z úvěru, kdy si obec bude nájmy
stanovovat sama.
Paní Jana Ježíková oponuje, že v okolí této budovy není prostor k vybudování hřiště pro děti a
je zde nedostatek parkovacích míst.
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Předsedající doplňuje, že kolem obchodu jsou prostory pro parkování, jen je potřeba upravit
projekt.
Paní Mgr.Bc. Marta Korytarová navrhuje požádat o dotaci na startovací byty.
Pan Martin Skovajsa navrhuje vybudovat byty bez dotace, financováním hypotečním úvěrem.
Pan Ing. Roman Matušů navrhuje vybudovat byty bez dotace, financováním hypotečním
úvěrem.
Pan Ing. Adolf Drábek navrhuje vybudovat byty na pozemcích, které byly zakoupeny od pana
Eduarda Tomšů č. 124.

Předsedající navrhuje, pokračovat v projektu nádstavby.

Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Předsedající dává hlasovat o pokračování v projektu nadstavby z vlastních zdrojů a nebo
financování úvěrem.

Výsledek hlasování
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Výsledek hlasování

PRO
☐
☒
☐
☒

PROTI
☒
☐
☒
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
6

☐
☐
☐
☐
2

☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce schválilo pokračovat v projektu - Nadstavba objektu smíšeného zboží č.
259 – bytové jednotky a schválilo financovat investici z vlastních zdrojů a úvěrem.

Usnesení č. 109 bylo schváleno
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Pomník na místním hřbitově, č. Hrobu 1 – bývalého učitel Mořice Bezděka
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh zařadit do majetku obce v hodnotě 1,- Kč pomník
č. 1 – Mořice Bezděka, který nemá vlastníka.
Nebyly vznesene žádné připomínky ani dotazy
Předsedající dává 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.
Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Zastupitelstvo obce schválilo zařadit do majetku obce Pomník č. 1 na místním hřbitově – učitel
Mořic Bezděk, v hodnotě 1,- Kč, který nemá vlastníka a dale schvaluje opravu tohoto pomníku.
Usnesení č. 110 bylo schváleno

Žádost o bezúplatný převod zemědělského pozemku
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na podání žádosti o bezúplatný převod
zemědělského pozemku z majetku státu do majetku obce v k.ú. Všemina, par. č.82/2 zahrada.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Předsedající dává hlasovat.

zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☒
☒

PROTI
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
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Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Výsledek hlasování

☒
☒

☐
☐

☐
☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo podat žádost na pozemkový úřad Zlín o bezúplatný převod
zemědělského pozemku v kú Všemina, par. č. 82/2 zahrada, z majetku státu do majetku
obce. Usnesení č. 111 bylo schváleno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Diskuse
Host pan František Čala se dotazuje, z jakého důvodu se neúčastnila místního šetření
Paní Mgr. Bc. Marta Korytarová.
Paní Mgr. Bc. Marta Korytarová odpovídá, že neměla možnost být o místním šetření
informována, protože neměla k dispozici telefon.

Pan Martin Skovajsa se dotazuje, zda je projekt na kanalizaci připravený tak, aby bylo možné
požádat o dotaci.
Předsedající odpovídá, že bude provedený rozpočet a projekt v nejbližší době bude také
připravený tak, aby byl akceptovatelný k žádosti o dotaci a aby byly možné provést dodatečné
úpravy v projektu.

9

Závěr

Předsedající ukončil zastupitelstvo v 18.hod. 20 minut.

