ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 11. 2017
Přítomno: 8 členů zastupitelstva – viz prezenční listina
1 člen omluven
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 9.11. 2017 – 21.11. 2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 8 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
1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
3. Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018
4. Rozpočtová opatření
5. Inventarizace a plán inventur
6. Smlouva o zřízení věcného břemene
7. Schválení smlouvy o sdružených dodávkách plynu
8. Projednání vstupu Sdružení obcí Syrákov do společnosti VaK Vsetín a.s.
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
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.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

☒
☒

☐
☐

☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

☒
☒
8

Usnesení č. 374 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.
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
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

☒
☒
8

Usnesení č. 375 bylo schváleno
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3. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva
Předsedající předkládá ke schválení zápis z jednání zastupitelstva ze dne 20. 9. 2017.
Pan Drábek oznamuje, že se k zápisu vyjádří v různém. Předsedající upozorňuje, že po
schválení zápisu, už budou připomínky, týkající se změn v zápisu zbytečné.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zápis z jednání zastupitelstva dne 20. 9. 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
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 376 bylo schváleno.
4. Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 byl schválen dne 16. 12. 2015 usn. č. 152
Příjmy

18,000.000,- Kč

Výdaje

18,000.000,- Kč

Předsedající navrhuje úpravu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018
snížení příjmů ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2018 o 2,479.700,- Kč
zvýšení výdajů ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2018 o 6,372.800,- Kč
Schodek cca 9 mil. Kč bude pokrytý finanční rezervou z předchozích let. Pan Vojtek se
dotazuje, kolik zbude obci financí po zapojení finanční rezervy ve schodkovém rozpočtu.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 11. 2017
Předsedající odpovídá, že finanční rezerva je cca 14 mil. Kč. Do výdajů v roce 2018 bude
z finanční rezervy zapojeno cca 9, mil. Kč, celkem ve finanční rezervě zbude obci 5 mil. Kč.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všemina schválilo úpravu střednědobého výhledu rozpočtu:
snížení příjmů ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2018 o 2,479.700,- Kč
zvýšení výdajů ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2018 o 6,372.800,- Kč
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
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

☒
☒
8

Usnesení č. 377 bylo schváleno
5. Rozpočtová opatření č. 13
Předsedající předkládá ke schválení rozpočtová opatření č. 13
1. Příjem a výdej dotace pro hasiče, par. 5512
2. Příjem a výdej dotace (průtoková dotace pro ZŠ), par. 3117
3. Příjem a výdej dotace na lesní hospodářství par. 1036

6.948,- Kč
40.000,- Kč
6.336,- Kč

Snížení výdajů
Chodníky – investice paragraf 2212 pol. 6121
Veřejná prostranství paragraf 2219, pol.6121, 5139
Prodloužení vodov. řádu paragraf 2310, pol. 6121
Čov – kanalizace, paragraf 2321, pol.6121
Ostatní záležitosti kultury, církví par. 3399, pol.5171
Ostatní tělovýchovná činnost par. 3419, pol. 6121

- 1,200.000,- Kč
- 110.000,- Kč
- 718.000,-Kč
- 1,450.000,- Kč
- 100.000,- Kč
- 150.000,- Kč
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Bytové hospodářství par. 3612, pol. 5171
Nebytové hospodářství par. 3613, pol.5171
Pohřebnictví par. 3632, pol. 5171
Komunální služby a územní rozvoj par. 3639,pol. 5171, 6121
Požární ochrana par. 5512, pol. 6122

- 100.000,- Kč
- 150.000,- Kč
- 150.000,- Kč
- 250.000,- Kč
- 60.000,- Kč

Celkem

- 4,434.000,- Kč

Celkem snížení výdajů v rozpočtu r. 2017 o 4,434.000,- Kč. Tato částka bude vrácena na
paragraf 8115 – finanční rezervy.
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo 13. rozpočtové opatření

4.
5.
6.
7.

Příjem a výdej dotace pro hasiče, par. 5512
Příjem a výdej dotace (průtoková dotace pro ZŠ), par. 311
Příjem a výdej dotace na lesní hospodářství par. 1036
Snížení výdajů v rozpočtu r. 2017 celkem 4,434.000,- Kč.

6.948,- Kč
40.000,- Kč
6.336,- Kč

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
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

☒
☒
☐
☒
☒
8

Usnesení č. 378 bylo schváleno
Z jednání se omlouvá a odchází pan ing. Lukáš Turna
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6. Inventarizace a plán inventur
Předsedající předkládá ke schválení inventarizaci a plán inventur za rok 2017. Inventury budou
započaty 31.12.2017 a ukončeny dne 6.2.2018. Inventarizační zápis bude zpracován do
15.2.2018, vše dle plánu inventur (příloha č. 2 zápisu).
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo inventarizaci a plán inventur za rok 2017
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

☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☐
☒
7

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

PRO
☒

Usnesení č. 379 bylo schváleno
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
Předsedající předkládá ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene. Č. OT014330041367/001 se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice. Jedná se o pozemek ve vlastnictví obce č. 2405/1
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene. Č. OT-014330041367/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
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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

☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☐
☒
7

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

PRO
☒

Usnesení č. 380 bylo schváleno

8. Schválení smlouvy o sdružených dodávkách plynu
Předsedající překládá návrh o změně dodavatele plynu pro obec. V současné době je
dodavatel plynu společnost Energie pro s.r.o. Smlouva je podepsaná do 31. 12. 2017.
Předsedající oslovil ČEZ, INOGY, Pražská plynárenská, EON a Energie pro, pro podání
nabídky na odběr plynu od 1. 1. 2018. Nabídku zatím poslala pouze společnost ČEZ a
Energie pro. Zatím nelze tedy srovnávat. Ale jelikož smlouva s Energiemi pro končí 31. 12.
2017, je potřeba intenzivně hledat nového dodavatele. Předsedající dodává, že podle
došlých nabídek a podle kalkulaček různých dodavatelů se mu jeví ČEZ jako nejvhodnější
dodavatel.
Pan Drábek namítá, že není vhodné hledat a podepisovat smlouvu s novým dodavatelem
v zimním období. Toto se má řešit v letních měsících. Předsedající souhlasí, ale odpovídá, že
smlouva je s Energiemi pro podepsaná do 31. 12. 2017 a nelze ji vypovědět ke konci
zúčtovacího období v březnu 2018. Smluvní podmínky jsou nastaveny tak, že smlouvu lze
zrušit nebo prolongovat o další rok. Pan Drábek doporučuje smlouvu podepsat na dobu určitou
a vznikne tak prostor na další vyjednávání s nejlevnějším dodavatelem. Předsedající oponuje,
že smlouva je podepsaná na dobu určitou, a nezná dodavatele, který by podepsal smlouvu třeba
na tři měsíce. Vždycky je to minimálně na rok.
Pan Vojtek dodává, že nevidí problém podepsat smlouvu případně se společností ČEZ a.s.,
v květnu ji vypovědět a mezi tím hledat ještě vhodnějšího a levnějšího dodavatele.
Předsedající proto navrhuje ke schválení pravomoc k podpisu
dodavatelem, který podá nabídku do 30.11.2017

smlouvy s nejlevnějším
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Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo pravomoc starosty k podpisu smlouvy o sdružených dodávkách plynu
s nejlevnějším dodavatelem, který podá nabídku do 30. 11. 2017.
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

ZDRŽEL SE
☒

☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☐
☒
6

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
1

PRO
☐

☐
☐
☐

Usnesení č. 381 bylo schváleno
Na jednání se vrátil Ing. Lukáš Turna
9. Projednání vstupu Sdružení obcí Syrákov do společnosti VaK Vsetín a.s.
Předsedající informuje zastupitelstvo o záměru Sdružení obcí Syrákov provést nepeněžitý vklad
majetku do akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., za které by Sdružení obcí
Syrákov získalo akcie v hodnotě 42,962 mil. Kč a stalo by se tak pátým největším akcionářem
a získalo by místo v představenstvu společnosti Vodovody a Kanalizace Vsetín a.s. Předsedající
upozorňuje, že doposud nebyla k nahlédnutí smlouva o vkladu a nejsou jednoznačné podmínky
vstupu do VaK Vsetín a.s. Ze společnosti VaK Vsetín nelze následně vystoupit. Dále dodává,
že hodnota majetku Sdružení obcí Syrákov dle znaleckého posudku, zpracovaného panem Ing.
Pavlem Tydlačkou činí 201,049 mil. Kč. V současné době máme od Sdružení obcí Syrákov
pouze návrh usnesení a znalecký posudek, v němž se hodnota majetku krátí koeficientem 0,21
na výsledných 42,962 mil. Kč.
Předsedající dodává, že za stávajících podmínek s vkladem majetku (vodovod) do VaK Vsetín
a.s. nesouhlasí. Obec nemá žádnou záruku o následném nakládání s majetkem. Akciová
společnost je v současné době ve vlastnictví měst a obcí, ale pokud nedojde k úpravě stanov,
nelze tuto skutečnost do budoucna zaručit.
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Předsedající dodává, že Sdružení obcí Syrákov v roce 2006 vydalo a schválilo všemi členy
stanovy, kde jedním z bodů je, že ze Sdružení nelze vystoupit. Z toho vyplývá, že Obec
Všemina nemůže ze sdružení vystoupit, nemůže s majetkem, který obec uhradila, nijak nakládat
a ani o něm rozhodovat. Obec jako jediný člen sdružení nesouhlasí s prodejem svého majetku.
Ostatní členové sdružení s prodejem svého majetku předběžně souhlasí. Což při hlasování ve
Sdružení vyplyne jednoznačně přehlasováním Obce Všemina o nepeněžitém vkladu do VaK
Vsetín a.s.
Pan Vojtek dodává, že zásadně nesouhlasí s jednáním Sdružením obcí Syrákov. Doporučuje
v této záležitosti jednat s právníky, jenom neprodávat majetek obce, jako je vodovod.
Pan Drábek dodává, že není pravda, že ze Sdružení nelze vystoupit. Nebylo možné vystoupit
po dobu, než bude uhrazen úvěr, za který Sdružení vodovod vybudovalo. V současné době je
úvěr splacený nevidí tedy důvod, proč by nebylo možné ze Sdružení vystoupit. Předsedající
dodává, že toto ve stanovách uvedené není.
Pan Vojtek zdůrazňuje oslovit dobrého, klidně i drahého právníka, který vypracuje rešerši,
jakým způsobem je možné vystoupit ze Sdružení obcí Syrákov. Veškerou komunikaci řešit
přes právníka, dokumentaci evidovat, archivovat, ověřovat, udělat do budoucna všechny možné
kroky, které by vedly k tomu, aby obec nebyla nucena a nemusela přistoupit k prodeji
vodovodu.
Zastupitelé berou na vědomí

10. Různé
1. Předsedající předkládá ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 7.2.2013 o nájmu
pozemků firmě Amipol s.r.o. Zlín od 1.1.2017 do 31.12.2017. Pan Vojtek navrhuje
schválit dodatečně na rok 2017 a pro rok 2018 dořešit dodatek do konce února 2018.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 7.2.2013 o nájmu pozemků s firmou
AMIPOL s.r.o. Všemina č. 301, zastoupená jednatelem panem Pavlem Mikou
Přesedající dal 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.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

☒
☒
☐
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 382 bylo schváleno
2. Předsedající předkládá ke schválení dodatek ke smlouvě se Zlínským krajem o spolupráci
při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě se Zlínským krajem o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě digitální technické mapy obce a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
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
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☒
8

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 383 bylo schváleno

3. Předsedající předkládá ke schválení žádost o finanční příspěvek společnosti BabyBox na
výměnu nového BabyBoxu v Krajské nemocnici ve Zlíně.
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Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na výměnu nového BabyBoxu v Krajské
nemocnici ve Zlíně.
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
☐
☒
☒

☐
☐
☐
☒
☐
2

☒

☐
☒

☐
☐
☐
☐
2

☐

☐
☐
☒
4

Usnesení nebylo přijato

4. Zpracování projektu pro stavební povolení a územní rozhodnutí ČOV u ZŠ
Doporučená firma ASIO NEW spol. s r.o., Kšírova 552/45 Brno přizvala Ing. Jaroslava
Majíčka, Podolí 49, 686 04 Kunovice, projektanta inženýrských sítí na zpracování projektu.
Cenový návrh:
geodetické zaměření, společné DUR+DSP včetně oceněného rozpočtu a zajištění vyjádření
správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy - 31.000,- Kč
Inženýrská činnost DUR+DSP

- 15.000,- Kč

Pan Drábek namítá, že se opět musí vrátit k čističce u školy. To někdo zapříčinil, že tato
nefunguje. Stokrát upozorňoval, že nejdou kompresory. Všichni se na to vykašlali a potom se
řeklo, že čističce skončila životnost, což není pravda, protože ví o spoustě čističek po republice,
které doteď fungují. Takže toto někdo zanedbal a zase jsme u osobní zodpovědnosti.
Předsedající namítá, že teď už se to nevyřeší a nemá cenu se vracet do minulosti. Pan Drábek
odpovídá, že to potřeba řešit je, a je potřeba se pořád vracet do minulosti a kdo ponese osobní

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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zodpovědnost. Dále pan Drábek řekl, že je potřeba oslovit životní prostředí, zda by se nepočkalo
s čističkou 1 až dva roky, do vyřešení kanalizace. Předsedající odpovídá, že vznesl dotaz na
životní prostředí, které o takové verzi vůbec neuvažuje. Dále předsedající konstatuje, že
kanalizace ve Všemině se bude řešit v horizontu zhruba 5 až 10 let. Pan Drábek odpovídá, že
za nás 50 let. Předsedající odpovídá, že měl návrh na samostatné čističky ke každému domu,
ale to není možné. Pan Drábek namítá, že to věděl už před patnácti lety a proto hledal cesty, jak
kanalizaci vybudovat. Byl zpracovaný projekt bohužel za jedenáct a půl roku nebyl nikdo
schopný v tomto pokračovat a kanalizaci vyřešit. Za skoro dvanáct let se pro kanalizaci ve
Všemině neudělalo vůbec nic.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zpracování projektu na ČOV u Základní školy panem Jaroslavem
Majíčkem, Podolí č. 49, 686 04 Kunovice
geodetické zaměření, společné DUR+DSP včetně oceněného rozpočtu a zajištění vyjádření
správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy - 31.000,- Kč
Inženýrská činnost DUR+DSP

- 15.000,- Kč

A pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
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
☒
☐
☐
☐

☒
☒
☐

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
1

☒
☒
7

Usnesení č. 384 bylo schváleno
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5. Předsedající předkládá ke schválení předvánoční setkání občanů, starších 60 let, které se
bude konat 2. 12. 2017. Předsedající zve všechny zastupitele na toto setkání.
Pan Gargulák dodává, že o rozvoz důchodců se postará s autem zásahové jednotky.
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo předvánoční setkání občanů, starších 60 let, které se bude konat 2. 12.
2017. Rozvoz důchodců zajistí hasiči s autem zásahové jednotky.

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
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☒
8

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐

Usnesení č. 385 bylo schváleno

6. Předsedající předkládá ke schválení proplacení pokladního dokladu ve výši 2.322,- Kč,
kterou předložil pan Ing. Adolf Drábek. Jednalo se o pohoštění účastníků fotbalového
zápasu „Turnaj starých pánů“, který byl pořádaný pod záštitou TJ Sokol Všemina.
Předsedající konstatuje, že akce nebyla pořádaná pod záštitou obce, tak nechává na
zastupitelstvu rozhodnutí o proplacení.
Zastupitel pan Turna, který je zároveň předseda TJ Sokol Všemina konstatuje, že TJ Sokol
investoval do nákupu dresů na výše zmiňovaný zápas ve výši 10.900,- Kč a výkonný výbor
TJ rozhodl, že víc už neuvolní.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 11. 2017
Pan Drábek odpovídá, že pan Rozsypálek dal panu Turnovi 5.000,- Kč, takže TJ Sokol do
této akce investoval jen 6.900,- Kč.
Předsedající dodává, pokud se v budoucnu vyskytne takový případ, musí být podána žádost
na zastupitelstvo, které buď schválí anebo neschválí konání akce pod záštitou obce a také
proplacení požadovaných nákladů.
Pan Skovajska navrhuje schválit proplacení dokladu a dát o tom hlasovat.
Paní Korytarová navrhuje, aby se neuvolnění zastupitelé vzdali části své odměny, kterou
měsíčně dostávají a z toho uhradit toto pohoštění.
Předsedající navrhuje schválit finanční dar na úhradu pohoštění na fotbalový zápas starých
pánů ve výši 2.322,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo finanční dar panu Ing. Adolfu Drábkovi, na úhradu pohoštění na
fotbalový zápas „Starých pánů“ ve výši 2.322,- Kč.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hasování:

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

ZDRŽEL SE
☐

☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

☐
☒
☐
☐
☒
6

☐
☐
☐
☐
☐
0

☒
☐
☐
☒

PRO
☒

☐
☐
☐

☐
2

Usnesení č. 386 bylo schváleno

7. Žádost o rozšíření smlouvy o výpůjčce budovy TJ Sokol Všemina
Pan Turna jako předseda TJ Sokol Všemina předkládá žádost o rozšíření současné smlouvy o
výpůjčce o budovu s č.p. 299, kterou TJ darovala obci. Dále žádá o povolení na tuto budovu
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umístit sídlo spolku. Vše je potřeba doložit např. u žádostí o dotaci. Dále navrhuje, aby obec
zrušila nutnost oznamování pronájmu třetí osobě.
Pan Skovajsa navrhuje ať je nájem příjmem spolku TJ.
Paní Korytárová navrhuje, aby se sepisovala nájemní smlouva mezi obcí a zájemcem o
pronájem budovy.
Pan Drábek dodává, že se musí udělat nájemní smlouva, kde budou zapsány stavy a žadatel
o nájem se staví na obci vše podepsat a zaplatit. Nebo ať mají sportovci ve smlouvě možnost
pronájmu třetí osobě.
Předsedající dodává, že z pohledu řádného hospodáře je nutné sledovat komu je obecní budova
pronajímána a kolik energií je spotřebováno.
Zastupitelé se shodli, že TJ bude mít ve smlouvě možnost pronájmu třetím osobám a povede si
evidenci nájmů a stavů energii. Na konci roku předloží na obecní úřad vyúčtování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vypracovat dodatek smlouvy o výpůjčce s TJ Sokol Všemina, jako
nájemcem budovy č.p. 299 (na hřišti). Zároveň schvaluje umístění sídla spolku na tuto adresu.
TJ Sokol Všemina může budovu pronajat třetí osobě, ale v případě poškození, nebo jakéhokoliv
problému za vše zodpovídá TJ Sokol a případné náklady na opravy s tímto spojené hradí TJ
Sokol. TJ Sokol předloží obci roční vyúčtování pronájmů třetím osobám. Smlouva bude na
30 let a TJ bude budovu užívat bezplatně.
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

ZDRŽEL SE
☐

☒
☒
☐

PROTI
☐
☐
☐
☒

☐
☒
☐
☐
☒
5

☐
☐
☐
☐
☐
1

☒
☐
☐
☒

PRO
☒

Usnesení č. 387 bylo schváleno

☐
☐
☐

☐
2
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8. Předsedající informoval zastupitelstvo o vyšetřování Policie ČR, oddělení hospodářské
kriminality ve Zlíně, které obdrželo anonymní dopis od občanů Všeminy, týkající se
investice – úprava silnice III/4915 (Chodník pod kostelem).
Policii byly obcí poskytnuty informace a veškerá dokumentace, týkající se obsahu
anonymního udání. Zatím je věc ve vyšetřování.
Zastupitelé berou na vědomí

9. Předsedající informoval zastupitelstvo o záměru směnit část pozemku za zahrádkářskou
budovou za pozemek s panem Čalou (naproti horní hospody). Jedná se o zajímavý
pozemek, kde by v budoucnu mohlo být vystavěno například dětské hřiště. Zastupitelé
berou na vědomí a souhlasí vstoupit do jednání z panem Čalou o výměně pozemku.
10. Pan Turna informuje zastupitelstvo o problematickém dovozu mladých fotbalistů do
tělocvičny v Trnavě. Není k dispozici autobus, kterým děti byly do tělocvičny
dopravovány. Proto žádá o zapůjčení hasičského zásahového vozidla, které je devítimístné,
a to 1x týdně ve čtvrtek. Pan Gargulák – velitel zásahové jednotky souhlasí.
Předsedající dává zastupitelstvu ke schválení
Přesedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vypůjčku hasičského vozidla FIAT DUCATO na dopravu malých
fotbalistů na tréninky do sportovní haly v Trnavě. Doprava bude 1x týdně (čtvrtek) do Trnavy.
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
☒
☒
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
5

PROTI
☐
☐
☐
☒

ZDRŽEL SE
☐

☐
☐
☐
☐
☐
1

☒

Usnesení č. 388 bylo schváleno
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☐
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11. Nákup pozemků
Předsedající navrhuje ke schválení možnost nákupu pozemků od soukromých majitelů pod
víceúčelovými komunikacemi a k nim přilehlých pozemků ve vyjednávací hodnotě až do
25,- Kč za 1m2
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vyjednávací cenu se soukromými majiteli, při nákupu pozemků pod
víceúčelovými kominukacemi a jim přilehlých pozemků do výše 25,- Kč za 1m2.
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
☐

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐

☒
☒
☐
☒
☒
8

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 389 bylo schváleno
11. Diskuse
1. Předsedající informuje zastupitelstvo předběžně dohodnutém odkupu pozemku a jeho
vyměření – cesta ke hřbitovu, ke třem lipkám až směrem k chatové oblasti a parkoviště
pro hřbitov. Nejprve bude provedeno zaměření, které uhradí obec.
2. Předsedající informuje zastupitelstvo o plánovaném vánočním jarmarku, který se
uskuteční dne 9. 12. 2017 na farním hřišti. Žádá zastupitele o výpomoc při organizaci.
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3. Předsedající informuje zastupitelstvo o možnosti nákupu hasičské cisterny z Podkopné
Lhoty v hodnotě 40.000,- Kč. Cena není zatím jistá.
Omlouvá se a odchází z jednání zastupitelstva zastupitel pan Štefan Vojtek

4. Do diskuze se hlásí zastupitel pan Ing. Adolf Drábek, který opět napadá zápis
z předchozího zastupitelstva, protože je psaný účelově. Dle pana Drábka jsou všechny
zápisy psané účelově. V tomto případě se mu jedná o bod č. 4 z jednání zastupitelstva
ze dne 20.9.2017 – Řád veřejného pohřebiště, kde je uvedeno: do té doby než byl pan
Drábek zvolen starostou byla tlecí doba 27 let a on vyřídil tlecí dobu na 17 let – pan
Drábek trvá na tom, že toto je účelový zápis.
Správně má být uvedeno, že do té doby, než byl zvolen starostou, nebyla vyřízena v obci
žádná tlecí doba. Po jeho nástupu do funkce bylo vydáno Životním prostředím
rozhodnutí, že tlecí doba ve Všemině je 27 let. Poté v r. 2002 pan Drábek citace:
vyběhal tlecí dobu na 17 let.
Dále má pan Drábek dotaz, kdo a kdy rozhodl, které mosty budou oceněny a zařazeny
do majetku a kde jsou zařazeny zbývající mosty. A na základě, čeho proběhl výběr
mostů k ocenění. Lidi se pana Drábka ptají, které mosty jsou obecní a které jsou čí?
Státní, soukromé. Citace: všechno je to chyba obce, která hájí jenom svoje zájmy.
Předsedající odpovídá, že 7 mostů bylo oceněno znaleckými posudky znalcem v oboru
odhady nemovitostí. Pan Drábek se znovu dotazuje, kde jsou zařazeny zbývající mosty.
Předsedající odpovídá, že všechny mosty, pokud jsou zařazeny do pasportu komunikací,
jsou ve vlastnictví obce a obec se o ně musí starat. Dále dodává, že pasporty komunikací
se nikdy neměnily. Jsou platné z roku 1975 a aktuálně nyní z roku 2017. Pan Drábek
tvrdí, že to není pravda, že byl za pana Pekaře pasport nový. Předsedající žádá pana
Drábka, aby toto doložil rozhodnutím o zařazení do pasportu. Nic takového nebylo od
roku 1975 provedeno. Pan Drábek odpovídá cituji: tady se to poztrácelo. Předsedající
odpovídá, jestli má pan Drábek na mysli tu mapu, která visela v zasedací místnosti, tak
to není pasport komunikací. Předsedající dodává, že na příští zastupitelstvo předloží
znalecké posudky mostů, které byly oceněny odhadcem na odhady nemovitostí, což
bylo nutností k účetnímu zařazení do majetku obce.
Pan Drábek dodává, že když byl starostou, ocenil a nechal schválit zastupitelstvem
všechny mosty ve Všemině. Jeden most v hodnotě 100,- Kč. Celkem tak bylo oceněno
cca 30 mostů. Do dneška nebyl nikdo schopný na obci prosadit zařazení všech mostů
do majetku v této hodnotě. Účetní (zapisovatelka) dodává, že takovým způsobem
majetek nelze oceňovat a už vůbec ne mosty.
Dále pan Drábek čte SMS, kterou mu zaslal (neví proč a hlavně proč to neposlal na
obec) pan Dočkal. Pan Dočkal provádí inženýrskou činnost pro výstavbu nového
vodovodního řádu. Napsal: Územní rozhodnutí na vodovod je vystavené, předávací
dopis i s fakturou byl předán na Sdružení Syrákov, Obec Všemina i paní Pekárkové.
Termíny byly splněny včas a není překážka, která by bránila proplacení jeho faktury.
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Předsedající odpovídá, že pan Dočkal nedodržel smlouvu, nebylo všechno předáno, jak
píše a nebude tedy provedena úhrada faktury, dokud pan Dočkal nesplní vše podle
smlouvy.
Dále pan Drábek upozorňuje předsedajícího, že nevzpomněl další bod – Smlouva o
svozu odpadu na rok 2018. Zase došlo na slova pana Drábka, kdy on chtěl cituji: koupit
dva vozy a svážet komunální odpad v rámci obce. Byli by zaměstnaní lidi, a sváželi
bychom si odpad sami. Zase pro to nikdo neudělal nic. Předsedající odpovídá, že někde
se ten odpad musí uložit a musí se zaplatit poplatky obci nebo městu, ve které je skládka
na ukládání odpadů. To jsou nezanedbatelné nákladové položky svozu odpadů a v
konečném důsledku vychází levněji komplexní firma s vlastní skládkou nežli nevyužitý
vozový park a zaměstnanci.
Pan Ing. Adolf Drábek konstatuje, že on má vše a odchází.

5. Předsedající předkládá ke schválení smlouvu o svozu odpadu s firmou Marius
Pedersen a.s. na rok 2018
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na rok 2018 s firmou Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3
Hradec Králové, na svoz odpadů a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
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
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☐
6

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐

Usnesení č. 390 bylo schváleno
Jiné příspěvky do diskuze nebyly.

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
0

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 11. 2017
12. Závěr

Předsedající ukončil zastupitelstvo ve 19 hod. 26 minut

