ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 9. 2017
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
1 člen omluven
Hosté:
3 hosté
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 12. 9. 2017 – 21.9. 2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 8 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. Řád veřejného pohřebiště obce Všemina
4. Žádosti o odkoupení obecních pozemků
5. Nákup nemovitostí
6. Dodatek ke smlouvě „Hřiště na parcelách č. 233/1 a 239/1 – Všemina“
7. Rozpočtová opatření
8. Pasport místních komunikací
9. Prodloužení vodovodních řadů
10. Zkvalitnění nakládání s odpady
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva.
Přesedající dal hlasovat.
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Výsledek hlasování:
Zastupitel
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
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
8
0
0
Usnesení č. 351 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
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
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
8
0
0
Usnesení č. 352 bylo schváleno
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3. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva
Předsedající předkládá ke schválení zápis z jednání zastupitelstva ze dne 4.7.2017. K zápisu z
jednání minulého zastupitelstva má připomínku pan Adolf Drábek, který má výtku, že je v
zápise uvedeno, že opustil místnost, což se mu zdá směšné. Předsedající odpovídá, že pokud
člen zastupitelstva opustí místnost v době hlasování, musí toto být uvedeno v zápise, protože je
jasné, že se dotyčný neúčastnil hlasování. Dále pan Drábek opět zdůrazňuje, že zápisy jsou
psány účelově, ne objektivně a že bude požadovat všechny nahrávané záznamy. Nahrávání je
podle pana Drábka nezákonné. Předsedající odpovídá, že zápisy jsou psány za nějakým účelem,
takže musí být psány účelově a dále předsedající zdůrazňuje, že nahrávání jednání
zastupitelstva a další nakládání se záznamy si zastupitelé schválili v jednacím řádu
zastupitelstva. Pan Drábek odpovídá, že nahrávky jsou potřeba dávat lidem.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zápis z jednání zastupitelstva dne 4. 7. 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. 353 bylo schváleno.
4. Řád veřejného pohřebiště obce Všemina

Předsedající předkládá ke schválení řád veřejného pohřebiště obce Všemina, který zůstává
nezměněn, pouze se mění zástupce provozovatele – Ing. Roman Matušů a správce hřbitova pan
Petr Holík. Pan Drábek se dotazuje, jestli někdo s někým jednal o tlecí době na hřbitově. Pan
Drábek připomíná, že do té doby, než byl zvolen starostou, byla tlecí doba 27 let a on to vyřídil
na 17 let. Doteď je tlecí doba ve Všemině 17 let. Proč už někdo nevyřídil tlecí dobu na 10 let.
Předsedající odpovídá, že je to zajímavá připomínka a zjistí, co se s tím dá dělat.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo změnu v řádu veřejného pohřebiště.
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. 354 bylo schváleno.
5. Žádosti o odkoupení obecních pozemků
Předsedající předkládá zastupitelstvu žádost o odkoupení části pozemku č. 2408/13, výměra
52 m2 pana Víta Chovančíka, Všemina č.p. 88. Pan Chovančík podává svou žádost už po druhé.
První žádost byla projednávána na jednání zastupitelstva dne 4. 7. 2017 a nebyla schválena.
Bylo schváleno dlouhodobé bezplatné užívání pozemku s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jedná
se o pozemek obce, který má pan Chovančík oplocený a rodina jej uživá už desítky let.
Předsedající konstatuje, že na jeho stanovisku se nic nezměnilo. Obec by neměla do doby, než
bude dořešena kanalizace, prodávat své pozemky, byť jsou oplocené a užívané už dlouhou dobu
majiteli domů. Paní Korytarová dodává, že napřed má obec vybudovat kanalizaci a potom řešit
prodej těch pozemků, ve kterých bude kanalizace vedena, aby se předešlo složitým procesům
při projektování a povolování výstavby kanalizace.
Předsedající souhlasí s paní Korytarovou. V současné době zjišťoval ohledně možností
odkanalizování obce formou domácích čističek, což asi nebude reálné.
V souvislosti s kanalizací informuje zastupitelstvo, že napojení se na ČOV města Slušovice
také nebude možné, poněvadž zastupitelstvo obce Neubuz zamítlo obci Všemina žádost o
napojení se na kanalizaci obce Neubuz, z důvodů podmínek města Slušovice, kdy odpovědná
za provoz bude koncová obec, což je Neubuz a to je pro ně neakceptovatelné, aby brali
zodpovědnost za mnohem větší obec, než jsou oni sami. Předsedající dodává, že se pokusí
dohodnout, zda by toto bylo řešitelné formou sdružení obcí Všemina, Dešná a Neubuz. Paní
Korytarová opět zdůrazňuje, neprodávat pozemky, které jsou v majetku obce. Občané, kteří
tyto pozemky mají oplocené je můžou bezplatně užívat.
Pan Turna souhlasí s prodejem pozemků tak, aby si občané, kteří požádají o prodej mohli udělat
pořádky s majetkem, který užívají. Pan Drábek dodává, že on už před třemi lety navrhoval
neprodávat pozemky, které jsou v majetku obce a občané je mají oplocené a užívají je.
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Pan Tomšů dodává, že v komunikaci, pozemku o který žádá pan Chovančík je projektovaná
tlaková kanalizace a je tam vodovodní řád obce.
Pan Skovajsa navrhuje dát pozemek panu Chovančíkovi k bezplatnému užívání a případný
prodej řešit až po dořešení kanalizace v obci.
Předsedající dal hlasovat o prodeji části pozemku p.č. 2409/13 panu Vítu Chovančíkovi,
Všemina č. 88.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost pana Chovančíka o prodeji části pozemku p.č. 2409/13.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
PRO
PROTI
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 2
2
Usnesení nebylo přijato

ZDRŽEL SE
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
4

Předsedající předkládá zastupitelstvu žádost manželů Věry a Aloise Poláškových, Všemina
č.p.268 o odkoupení pozemku p.č. 2332/9 v celkové výměře 180 m2. Jedná se o pozemek, který
je mezi místní komunikací a pozemkem manželů Poláškových.
Předsedající navrhuje: jelikož Obec potřebuje pozemky p.č. 2485 ve výměře 50 m2 a 2332/6
v celkové výměře 154 m2 od p. Jakuba a Ondřeje Čalových – které jsou pod místní komunikací,
tak obec musí přistoupit na kompromis, že obec smění formou prodeje a nákupu p.č. 2332/9
v celkové výměře 180 m2 v ceně do 50,- Kč/1m2 pánům Ondřeji a Jakubovi Čalovým
s pozemky p.č. 2485 a 2332/6 pod místní komunikací. Ti si následně s manžely Poláškovými
dořeší požadovanou parcelu mezi místní komunikací a pozemkem manželů Poláškových.
Všechny zmiňované pozemky se nachází v k.ú. Všemina.
Ve smlouvě při prodeji pozemku 2332/9 v celkové výměře 180 m2 bude zahrnuto věcné
břemeno pro pokládání inženýrských sítí ve prospěch obce Všemina.
Zároveň proběhne jednání s panem Oškerou, aby se ulice kompletně majetkově vyřešila.
Jiné návrhy ani připomínky k vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 2332/9 LV 100001 v k.ú.
Všemina nebyly vzneseny.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 2332/9 LV 100001 v celkové
výměře 180 m2 v ceně do 50,- Kč/1m2.
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

☒
☐
☐
☐
☐
1

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 355 bylo schváleno
Jiné návrhy ani připomínky k nákupu pozemku p.č. 2485 a 2332/6 v kú. Všemina od pana
Jakuba a Ondřeje Čalových nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo nákup pozemku p.č. 2485 o výměře 50 m2 a 2332/6 v celkové výměře
154 m2 v k.ú Všemina od p. Jakuba a Ondřeje Čalových v hodnotě do 50,- Kč/1m2
Předsedající dal hlasovat.
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. 356 bylo schváleno
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Předsedající informuje o žádosti pana Libora Pekaře, který žádá obec o směnu části pozemku
347/2 k.ú. Všemina, která se nachází pod hlavní komunikací III/4915 za pozemek v majetku
obce p.č. 346/1 v k.ú. Všemina. Tuto skutečnost konzultoval předsedající s panem Šarmanem
z ŘSZK, který mu sdělil, že pozemky pod komunikací si vykupují sami a v tomto případě
navrhuje výkup, až po zrealizování chodníku v horní části obce, po kterém proběhne
geometrické zaměřování komunikace. Předsedající vyzval zastupitele k jiným návrhům. Jiné
návrhy nebyly vzneseny.
Nebylo hlasováno
Předsedající navrhuje toto ponechat na jednání mezi ŘSZK a panem Liborem Pekařem.
Zastupitelé vzali na vědomí

6. Nákup nemovitosti
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení nákup pozemku č. p.č. 389/1, 390,1, 1066/1,
1067/1, 1067/12, 1067/13, 1067/18 a 1082/26 v kú. Všemina, v celkové výměře 6.152 m2 na
území bývalých kravínů Kanada. Probíhají jednání s majiteli těchto pozemků, kteří si určili
minimální cenu 4,000.000,- Kč. Budova, která se nachází na těchto pozemcích nemá majitele.
Současní majitelé mají sjednánu smlouvu o užívání budovy, zřejmě asi s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Majitel je neznámý. Je pravděpodobné, že pokud
obec koupí pozemky, tak po určité době, pokud se nepřihlásí majitel budovy, tak budova
připadne do majetku obce.
Jsou dva důležité důvody ke koupi výše uvedených pozemků.
1. Využití jako sběrný dvůr a umístění kontejnerů, popř. vozového parku obce a nebo
hasičů.
2. umístění čističky odpadních vod pro Všeminu.
Je potvrzené, že tyto pozemky nejsou v ochranném pásmu, neměl by tudíž být problém
zrealizovat výše uvedené záměry do tohoto objektu, který je oplocený, kde je zpevněná plocha
a jsou zde dvě funkční přípojky elektřiny.
Pan Drábek se dotazuje, kdo je majitelem budovy. Předsedající odpovídá, že budova majitele
nemá.
Pan Drábek dodává, že 650,- Kč za 1m2 pozemku je cena za stavební pozemek, ale ne ve
Všemině. Předsedající odpovídá, že to je stavební pozemek a navíc je to průmyslová zóna.
Pan Gargulák se dotazuje na vybudování vlastního vjezdu na pozemky. Dále se dotazuje, jestli
nemůže majitel pozemku na kterém je příjezd k těmto pozemkům zakázat. Předsedající
odpovídá, že nemůže, může pouze požadovat nájemné. Vlastníkem pozemku je slečna Válková,
Všemina č. 73, která pozemek jako příjezdovou komunikaci nechce prodat. A také je možné
jednat s ŘSZK o vlastním příjezdu.
Ing. Turna dodává, že toto místo je pro obec velmi lukrativní a okamžitě se může začít
s využíváním, minimálně jako sběrné místo, protože místo na bývalé zahrádkářské budově,
které slouží k dočasném uskladňování odpadu, je už neudržitelné, v této lokalitě se má bydlet a
ne skladovat odpad.
Pan Tomšů doporučuje prověřit, jestli nejsou pozemky zatíženy exekucí, popř. prověřit majitele
v insolvenčním rejstříku. Předsedající odpovídá, že tyto pozemky nejsou ničím zatíženy.
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V případě nákupu těchto pozemků pan Drábek žádá uvedení do kupní smlouvy, že k těmto
pozemkům bude zajištěný příjezd. Předsedající dodává, že je velkou výhodou, že parcely o
které má obec zájem, sousedí s parcelami ŘSZK. Pokud obec požádá o umožnění příjezdu, je
ŘSZK povinen toto umožnit.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dává ke schválení nákup pozemků p.č. st389/1, st390,1, 1066/1, 1067/12, 1067/13,
1067/18 a 1082/26 v k.ú. Všemina v celkové výměře 6.131 m2 za cenu 4,000.000,- Kč
v podílovém vlastnictví pana Lukáše a Budila dle LV714.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo nákup pozemků p.č. st389/1, st390,1, 1066/1, 1067/12, 1067/13,
1067/18 a 1082/26 v k.ú. Všemina v celkové výměře 6.131 m2 za cenu 4,000.000,- Kč
v podílovém vlastnictví pana Lukáše a Budila dle LV714.
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

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☒
☐
☐
1

Usnesení č. 357 bylo schváleno

Předsedající předkládá zastupitelstvu ke zvážení nákup budovy „Pizzerie u Kovárny, od p. Jany
Kovařčíkové, Všemina č. 269. Paní Kovařčíková požaduje za objekt 2,500.000,- Kč až
3,000.000,- Kč. Předsedající konstatuje, že zatím nenašel využití pro tuto budovu. Možná jen
místo, jako prodejní dvůr pro prodejce, protože tento v obci funguje. Zastupitelé dodávají, že
prodejci mohou prodávat za obecním úřadem. Ing. Turna dodává, že to nejde, protože zde
parkují osobní auta a také je zde technické zázemí obce. Řešitelné by to bylo v případě, že se
technické zázemí obce přestěhuje na území po bývalém kravínu Kanada, kterého nákup byl
schválen.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
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7. Dodatek ke smlouvě „Hřiště na parcelách č. 233/1 a 239/1 – Všemina“
Předsedající předkládá ke schválení Dodatek ke smlouvě „Hřiště na parcelách č. 233/1
A 239/1 z důvodů prodloužení termínu dokončení stavby. Stavba měla být předána
14.8.2017.
Tento termín nebyl dodržen kvůli následujícím skutečnostem:
1. Nutné provedení statického výpočtu opěrné zdi o 11 dnů
2. Na žádost farnosti nebylo možné provádět práce v nedělích o 5 dnů
Termín dokončení se posunul na 30. 8. 2017.
Stavba byla předána obci 18.9.2017, o 19 dnů později. Z toho vyplývá penále 95.000,- Kč
= 5.000,- Kč/1den.
Firma toto penále není ochotná akceptovat a žádá o prominutí penále za období od
30.8.2017 do 18.9.2017 ve výši 3 dnů z důvodů špatného počasí v tomto období (je
doloženo) a 3 dny za nemožnost pracovat v neděli , z církevních důvodů. Takže celkem
6 dnů (30.000,- Kč)
Celkové shrnutí: Z penále 95.000,- Kč odečteno 30.000,- Kč - vyplývá penále 65.000,Kč celkové penále, které bude vyúčtováno vzájemným zápočtem vůči poslední faktuře.
Pan Drábek namítá, že ze zákona má odběratel nárok zadržet 10% z celkové smluvní ceny,
tudíž z cca 750.000,- Kč je to 75.000,- Kč. Toto by zadržel a s nikým by se nebavil o
odpouštění penále.
Dle dodatku cena dílu bude 767.358,- Kč včetně víceprací a méně prací. Jejich soupis je
součástí dodatku. Celkem došlo k navýšení ceny o 833 Kč vůči původní ceně.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající navrhuje schválení dodatku č. 1 ke smlouvě „Hřiště na parcelách č. 233/1 a
239/1 – Všemina“, který je přílohou č. 2 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě Hřiště na parcelách č. 233/1 a 239/1.
Prodloužení termínu dokončení stavby do. 30.8.2017.
Firma Sport site uhradí penále 65.000,- Kč.
Celková cena díla dle dodatku bude 767.358,- Kč
Původní cena díla dle smlouvy byla 766.525,- Kč
Úhrada bude vzájemným zápočtem. Částka 65.000,- Kč bude vyúčtováno vzájemným
zápočtem vůči poslední faktuře.
Celkem z účtu obce bude uhrazeno 702.358,- Kč
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 1
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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

☐
☐
☐
☐
☐
1

Usnesení č. 358 bylo schváleno
Předsedající informuje zastupitelstvo o kolaudaci nového hřiště, která proběhne. Z důvodu
zvětšení parametrů hřiště se musí dopracovat projektová dokumentace a znovu požádat o
vydání územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením. Zpracování projektu a stavební
řízení provede pan Ondrůšek, který zpracovával celkový projekt. Dopracování bude v hodnotě
cca. 15.000,- Kč. (Bude zahrnuto v bodě rozpočtová opatření)
Pan Drábek dodává, že je to chyba starosty a místostarosty, kteří si měli nechat udělat zápis o
jednání se stavebním úřadem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vypracování projektu k novému stavebnímu řízení na Hřiště na parc.
233/1 panu Tomáši Ondruškovi, Prlov č. 26, v ceně 15.000,- 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
Turna Lukáš Ing.

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☒
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
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Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☐
7

☐
0

☐
1

Usnesení č. 359 bylo schváleno
Místostarosta předkládá zastupitelstvu ke schválení Provozní řád farního hřiště na parc. 233/1
a 239/1.
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Provozní řád farního hřiště na parc. 233/1 a 239/1 v kú. 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
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☐
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 360 bylo schváleno
8. Rozpočtová opatření
Předsedající informuje zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních, které provedl v měsíci
červenci, v rámci pravomoce, která mu byla schválena dne 30.11.2016 usn. č.240.
6. Rozpočtové opatření na základě pravomoci starosty obce Všemina
Zvýšení výdajů rozpočtu k 31.7.2017
Platba daní státnímu rozpočtu par. 6399 pol. 5362

+ 150.000,- Kč

Snížení výdajů rozpočtu k 31.7.2017
Investice chodníky par. 2212 pol. 6121

- 150.000,- Kč
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7. Rozpočtové opatření – na základě pravomoci starosty obce Všemina

Zvýšení výdajů rozpočtu k 31.7.2017
Služby v lesním hospodářství par. 1036 pol. 5169

+ 100.000,- Kč

Snížení výdajů rozpočtu k 31.7.2017
Investice chodníky par. 2212 pol. 6121

- 100.000,- Kč

Zastupitelé vzali na vědomí
Předsedající předkládá ke schválení nová rozpočtová opatření
8. Rozpočtové opatření
Příjem - zvýšení
pol. 4111 UZ 98071

25.000,- Kč

volby do Senátu a Parlamentu ČR

pol. 2212 par. 2324
chodník

15.000,- Kč

vrácená fa z r.2016 ing. Sušila-

pol. 3612 par. 2329

6.200,- Kč

kauce – bytová jednotka č. 244

Celkem

46.200,- Kč

zvýšení příjmů

Par.- 6114 pol. 5021

17.000,- Kč

mzdy volby

par. 6114 pol. 5139

6.000,- Kč

materiál volby (zástěny, kanc.potř.)

par. 6114 pol. 5175

2.000,- Kč

stravné volby

par. 3612 pol. 5909

6.200,- Kč

vrácená kauce – bytová jednotka

par. 1036 pol. 5169

50.000,- Kč

lesní hospodářství – těžba

par. 3117 pol. 5139

10.000,- Kč

barvy – hřiště u školy

par. 3117 pol. 5151

20.000,- Kč

vodné ZŠ a MŠ (nebylo rozpočtov.)

par. 5512 pol. 5171

10.000,- Kč

Has. Zbrojnice oprava vrat

par. 6112 pol. 5167

10.500,- Kč

Zastupitelé školení

Výdej - zvýšení
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par. 6171 pol. 5321
15.000,- Kč
neinv. transfery obcím – Město
Vizovice – sociálně právní ochrana dětí a platby za přestupkové řízení pro obec.
Par. 5512 pol. 5137

5.000,- Kč

Hasiči – plovák

Par. 3419 pol. 6121

15.000,- Kč

Ondrušek – projekt, stav. Pov.hřiště

Celkem

166.700,- Kč

zvýšení výdajů

Snížit par. 2212 pol. 6121

- 120.500,- Kč

investice chodníky

9. Rozpočtové opatření
Snížení výdajů
Par. 2212 pol. 6121

-4,500.000,- Kč

Investice chodníky

4,500.000,- Kč

Nákup pozemů

Zvýšení výdajů
Par. 3639 pol. 6130

Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo 8. a 9. rozpočtové opatření dle návrhu předsedajícího
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. 361 bylo schváleno
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10. Pasport místních komunikací

Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na zařazení do pasportu místních komunikací cestu
od parkoviště pod hrází po parkoviště u Parkhotelu Všemina, kde částečným vlastníkem této
komunikace je stát a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových informoval obec o
možnosti převodu vlastnictví tohoto pozemku na obec, pokud je tato komunikace vedena
v pasportu místních komunikací. Seznam všech zařazovaných komunikací a návrh rozhodnutí
byl zastupitelům zaslán emailem k seznámení v dostatečném předstihu před schůzí
zastupitelstva. Pro obec to bude obnášet další údržbu navíc, ale vzhledem k tomu, že zde bydlí
občané obce, kteří jsou v obci trvale hlášení, je toto zařazení do pasportu nezbytné, protože
obec by měla pro své občany zajistit úklid účelových komunikací.
Paní Ježíková navrhuje údržbu komunikace provádět ve spolupráci s hotelem.
Pan Tomšů konstatuje, že pokud bude tato komunikace zařazena do pasportu komunikací, je
větší možnost získání dotací na opravy.
Jiné připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
Předsedající navrhuje zařadit pozemní komunikace dle seznamu do kategorie místní
komunikace podle zpracované aktualizace pasportu z roku 2012. Nový pasport komunikací –
příloha č. 3 zápisu.
Předsedající navrhuje doplnit do nového pasportu prodloužení od parkoviště u tenisových kurtů
až po parkoviště k hotelu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zařazení pozemní komunikace dle seznamu do kategorie místní
komunikace podle zpracované aktualizace pasportu z roku 2012 a dále schválilo dodatečně
zařadit do pasportu místních komunikací cestu od parkoviště u tenisových kurtů po parkoviště
u Parkohotelu 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
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☐
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 362 bylo schváleno
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11. Prodloužení vodovodních řádů
Předsedající informuje zastupitelstvo o probíhajícím územním řízení na prodloužení
vodovodních řádů ve Všemině. V žádosti o stavební povolení je nezbytné uvedení
provozovatele, které tyto nové řády bude provozovat. Může to být Obec Všemina a nebo
ponecháme současného provozovatele, který provozuje stávající vodovod ve Všemině a to je
SMVaK Ostrava.
Předsedající navrhuje jako provozovatele nových vodovodních řádů pro jednotnost
Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava.
Pan Drábek navrhuje, ať si obec provozuje vodovod sama.
Pan Tomšů navrhuje, do té doby, než se vyřeší další fungování Sdružení obcí Syrákov, předat
nové řády jako provozovateli SVMaK Ostrava.
Paní Korytarová taktéž navrhuje předat nové řády jako provozovateli SVMaK Ostrava.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo, aby provozovatelem připravovaných prodloužení vodovodních řadů
byly Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
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

☐
☐
☐
☐
☐
1

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 363 bylo schváleno
12. Zkvalitnění nakládání s odpady
Předsedající informuje zastupitelstvo o možnosti získání dotace na zkvalitnění nakládání
s odpady. Je možnost získat až 70% dotaci na nákup plastových popelnic, které by sloužily ke
sběru plastů a které by byly předány do jednotlivých domácností (viz jako kompostéry). Dále
je možné z této dotace zakoupit dva velké kontejnery, které by sloužily na sběr plastů při
kulturních akcích, popř. kontejnery přistavit na frekventované místo, kde se vyšší sběr plastů
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předpokládá. Cenové nábidky pro zpracování žádosti byly zastupitelům odelány emailem.
Jedná se o paní Hoškovou, společnost Desacon a společnost DOT-in.
Předsedající navrhuje objednat vyřízení dotace na nákup popelnic a kontejnerů u firmy paní
Hoškové, protože zpracovávala první obecní žádost o dotace na separaci odpadů a byla úspěšná.
Z této dotace obec zakoupila vozidlo Bonety, štepkovač a kontejnery o objemu 6m3 na
bioodpad a papír. Její cena za zpracování je rovněž přívětívá. Pan Drábek dodává, že první se
má vyřídit dotace a na základně toho, jestli ji obec obdrží, teprve zaplatit firmu, která tuto dotaci
vyřídila. Neplatit dopředu, aniž by bylo známo, že dotace bude vyřízena kladně. Souhlasí
s návrhem, ale má tuto podmínku.
Předsedající namítá, že toto žádná firma neudělá, neboť o přidělení dotace nerozhoduje.
Předsedající dává ke schválení výběr firmy na zhotovení projektu žádosti o dotaci na nákup
popelnic a velkoobjemových kontejnerů na plasty, papír a bioodpad u paní Hoškové a
zpracování analýzy u společnosti Desacon.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo objednávku zpracování žádosti o dotaci na zkvalitnění zacházení se
separovanými odpady u paní Ing. Markéty Hoškové, Osvoboditelů 3778, 76001 Zlín a
odpadovou analýzu u firmy DESACON Zlín, s.r.o. ,Zádveřice 185, 763 12 Vizovice – ing.
Zdeněk Vendolský, IČ: 29 29 94 62
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. 364 bylo schváleno
13. Různé
Předsedající předkládá zastupitelstvu žádost o příspěvek ve formě nakoupení plánovacích
kalendářů – 25,- Kč /1 kus od společnosti TJ Zora Praha. z.s., Pštrossova 1507/33, 110 00 Praha
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Jedná se o tělovýchovnou organizace nevidomých a slabozrakých sportovců. Předsedající
dodává, že je toho názoru, že by takové organizace měl především podporovat stát. Předsedající
dává návrh na zamítnutí žádosti, z důvodu podpory vlastních složek.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo zamítlo žádost o finanční příspěvek formou zakoupení plánovacích kalendářů
v hodnotě 25,- Kč/1 kus společnosti TJ Zora Praha. z.s., Pštrossova 1507/33, 110 00 Praha 1.
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. 365 bylo schváleno

Předsedající předkládá ke schválení žádost SDH Všemina o dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě č. 1/2017. Změna bodu č. 1.3 Účel dotace – z dotace může být uhrazeno pořízení
vybavení kulturní místnosti v hasičské zbrojnici.
Předsedající navrhuje dodatek schválit.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2017 s SDH Všemina. Mění
se bod č. 1.3. Účel dotace – z dotace může být uhrazeno pořízení vybavení kulturní místnosti
v hasičské zbrojnici.
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
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Usnesení č. 366 bylo schváleno
Multifunkční hřiště za horní zábranou v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Všemina
Místostarosta předkládá cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace a vyřízení
stavebního povolení na vybudování multifunkčního hřiště za fotbalovým hřištěm.
Cenové nabídky:
Tomáš Ondrušek, Prlov č. 26, IČO: 74611097 – cenová nabídka 56.500,- Kč
Eva Palová, Mostní 5552, Zlín – cenová nabídka – 60.500,- Kč
Pan Drábek opět musí oponovat, že když byl ve funkci byla připravená smlouva na nákup haly,
včetně tenisových kurtů a zamítli to, bohužel.
Předsedající odpovídá, že tento příběh už známe, nevíme, jak by to dopadlo, kdyby se to
koupilo, víme, jak to dopadlo, když se tou nekoupilo.
Pan Turna dodává, že zpracování projektu bude do budoucna předpokladem pro žádání a
získání dotací.
Předsedající navrhuje zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu multifunkčního
hřiště za hřištěm TJ Sokol Všemina ve výši 56.500,- Kč panu Tomáši Ondruškovi.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zadání zpracování projektové dokumentace na výstavbu
multifunkčního dětského hřiště za hřištěm TJ Sokol Všemina ve výši 56.500,- Kč panu Tomáši
Ondruškovi, Prlov č. 26, IČO: 74611097

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 9. 2017
Přesedající dal hlasovat.
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Usnesení č. 367 bylo schváleno
Předsedající dává ke schválení provést 10. rozpočtové opatření –
Zvýšení výdajů – par. 3419 pol. 6121 o 60.000,- Kč – investice do sportovního zařízení
Snížení výdajů - par. 2212 pol. 6121 –60.000,- Kč investice chodníky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo provést 10. rozpočtové opatření
Zvýšení výdajů – par. 3419 pol. 6121 o 60.000,- Kč – investice do sportovního zařízení
Snížení výdajů - par. 2212 pol. 6121 –60.000,- Kč investice chodníky
Přesedající dal hlasovat.
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Usnesení č. 368 bylo schváleno

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 9. 2017
Budova TJ
Předsedající informuje zastupitelstvo o stavu projektu rekonstrukce budovy TJ Sokol Všemina.
Je zřejmé, že v projektu nelze realizovat sál pro více jak 150 osob. Předsedající dodává, že se
mu jeví sál pro 150 osob na tak velkou obec zbytečný, Tak velká obec potřebuje sál minimálně
pro 200 osob.
Pan Turna dodává, že budovu je nutné alespoň částečně opravit a dává na zvážení, zaměřit se
spíše na okolí budovy, vybudovat pěkné kulturní prostředí na letní, venkovní akce, při
zachování stávajících parametrů budovy, kvůli hřišti není možné budovu natolik zvětšit, aby se
zde vešlo 200 lidí.
Předsedající navrhuje provést terénní úpravy v okolí budovy TJ Sokol, za účelem pořádání
venkovních kulturních akcí a budovu TJ Sokol částečně opravit.
Předsedající dává ke schválení provedení nutných oprav budovy TJ Sokol Všemina – rozvody
vody a elektřiny, oprava sprch a potřebného zázemí.
Dále dává ke schválení provedení terénních úprav a zvelebení prostředí na hřišti, za účelem
pořádání letních, venkovních kulturních akcí. O konkrétní podobě a výši investice do těchto
akcí bude předmětem jednání na dalších zastupitelstvech.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo provést nutné opravy budovy TJ Sokol Všemina a provedení terénních
úprav na hřišti, popř. dořešení příjezdové komunikace a zpevněných ploch, za účelem
vybudování pěkného a kulturní prostředí pro konání venkovních akcí v letním období.
Přesedající dal hlasovat.
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Usnesení č. 369 bylo schváleno
Předsedající informuje zastupitelstvo o výběru laviček na nově zhotovené hřiště u kostela.
Z původního hřiště zde zůstaly podstavce a bohužel na ně se nepodařilo sehnat plastové lávky.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 9. 2017
Předsedající navrhuje novou variantu, pořídit lávky ze smrkových prken – levnější varianta,
aby to sloužilo několik let a potom, dle frekvence využití hřiště, řešit sezení komplexně.
Zastupitelé vzali na vědomí
Předsedající předkládá ke schválení žádost SDH Všemina o vybavení šaten pro hasiče a nákup
5 kusů nového oblečení pro hasiče, které budou odpovídat bezpečnostním podmínkám při
hašení požárů anebo jiných vzniklých nebezpečných situacích. Předsedající předává slovo lanu
Aloisovi Gargulákovi. Pan Alois Gargulák informuje členy zastupitelstva o vytvořených
poptávkách u různých firem a výsledných cenách.
Předsedající navrhuje, aby hasiči vypomohli obci vysečením a úklidem potoka, za to jim obec
pořídí vybavení šatny.
Pan Drábek namítá, že obec nemá řešit sečení okolí potoka, protože jsou to pozemky Lesů ČR.
Předsedající namítá, že ano, ale ne všechny a nikdo Lesy ČR k vysečení a úklidu potoka
nedonutí. Nicméně hasiči tímto pomůžou obci.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Předsedající dává ke schválení pořízení nových skříněk na vybavení šatny pro SDH ve výši
30.000,- Kč
Předsedající zároveň dává ke schválení 11. rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků
z položky 5512, par. 6122 – požární ochrana (pořízení nástavby na hasičské auto, které letos
nebude realizováno) ve výši -30.000,- Kč na pol. 5512, par. 5137 – požární ochrana - nákup
drobného hmotného majetku ve výši +30.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo pořízení drobného hmotného majetku – vybavení šatny pro SDH
v hodnotě 30.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo provést rozpočtové opatření – par. 5512, pol. 6122 -30.000,- Kč na
par. 5512, pol. 5137 + 30.000,- Kč.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
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Usnesení č. 370 bylo schváleno

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 9. 2017
Předsedající předkládá zastupitelstvu žádost SDH na zakoupení hasičských obleků pro starostu
SDH Všemina a pro čtyři členy zásahové jednotky, celkem 5 kusů. Současné vybavení členů
zásahové jednotky je z bezpečnostních důvodů nevyhovující.
Paní Ježíková navrhuje, počkat do příštího roku a tyto obleky nakoupit z dotace. Pan Gargulák
namítá, že v příštím roce hasiči nemůžou o dotaci žádat, z toho důvodu, že v roce 2015 dostali
dotaci na pořízení hasičského auta. Obec může žádat o dotaci na pořízení hasičské techniky
anebo drobného majetku až v roce 2018 a kvalitní, odpovídající obleky jsou pro hasiče velmi
důležité.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Předsedající navrhuje zakoupit obleky pro členy zásahové jednotky v hodnotě 115.000,- Kč.
Předsedající zároveň dává ke schválení 12. rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků
z položky 5512, par. 6122 – požární ochrana (pořízení nástavby na hasičské auto, které letos
nebude realizováno) ve výši -114.000,- Kč na pol. 5512, par. 5137 – požární ochrana - nákup
drobného hmotného majetku ve výši +114.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo pořízení obleků pro členy zásahové jednotky obce Všemina v hodnotě
114.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo 12. rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků z položky
5512, par. 6122 – požární ochrana (pořízení nástavby na hasičské auto, které letos nebude
realizováno) ve výši -114.000,- Kč na pol. 5512, par. 5137 – požární ochrana - nákup drobného
hmotného majetku ve výši +114.000,- Kč.
Přesedající dal hlasovat.
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Usnesení č. 371 bylo schváleno

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 9. 2017
Předsedající předkládá ke schválení opravu cesty Hradilovka. V současné době jsou vypisovány
dotace na opravu těchto komunikací. Předsedající navrhuje požádat o dotaci na opravu lesní
komunikace Hradilovka.
Pan Drábek dodává, že na cestu Hradilovka je na obci zpracovaný projekt.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo opravu lesní komunikace Hradilovka a schválilo podání žádosti o
dotaci na tuto opravu.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
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Usnesení č. 372 bylo schváleno
Na jednání zastupitelstva se dostavil jako host pan Ján Dziak. Pan Dziak provádí u domu č. 11
oplocení, které není v souladu s vyměřením. Obec pana Dziaka vyzvala o předložení územního
souhlasu ke stavbě na parcele č. 2401/3 a smlouvy o provedení stavby na uvedené parcele, které
je obec vlastníkem. Pan Dziak se hájí, že se nejedná o žádnou černou stavbu, ale o výměnu
pletiva a části sloupků. A že tyto pozemky, kde vede oplocení, mají být náhradou za pozemky
pod chodníkem, který je majetkem obce a pozemky pod ním jsou pana Dziaka.
V minulosti byl navržen záměr obce směnit dle GP 11-9-12/2014 p.č. 2483 - 9 m2, 210/5 – 149
m2, 210/4 – 11 m2 zapsaných na LV č. 164 v majetku p. Jána Dziaka a pana Emila Dziaka, za
p.č. 2418/2 - 12m2 a p.č. 2401/8 – 72 m2 v k.ú. Všemina v majetku obce Všemina zapsané na
LV 10001 s doplatkem za 85 m2. Tento záměr se ale neuskutečnil.
Vyskytuje se další problém, že na pozemcích pana Dziaka vázne zástavní právo hypoteční.
Předsedající navrhuje uzavřít smlouvu s panem Jánem Dziakem a Emilem Dziakem o
budoucím nákupu a prodeji pozemků a následně provést vytýčení hranic dle geometrického
plánu, č. 1199-12/2014.
Dále schválit nákup pozemků, které jsou v majetku Dziakových a užívá je obec (chodník,
veřejné prostranství) a schválit vyvěšení záměru prodat pozemky, které jsou v majetku obce a
užívají je Dziakovi – po oplocení.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 9. 2017
Všechny výše uvedené pozemky se nachází v k.ú. Všemina
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vytýčení hranic dle GP 119-12-2014 za podmínky uzavření dohody
s Jánem Dziakem, bytem Štítná nad Vláří čp. 364 a panem Emilem Dziakem Všemina č. 11 o
nákupu pozemků dle GP 1199-12/2014 p.č. 2418/2 - 9 m2, 210/5 – 149 m2, 210/4 – 11 m2
zapsaných na LV č. 164 v majetku p. Jána Dziaka a pana Emila Dziaka
a vyvěšení záměru prodeje pozemků p.č. 2483- 9m2 a p.č. 2401/8 – 72 m2 v k.ú. Všemina
v majetku obce Všemina zapsané na LV 10001 s doplatkem za 91 m2.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
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Usnesení č. 373 bylo schváleno

Předsedající předkládá zastupitelstvu nabídky provedení hlavní prohlídky mostů, které jsou v majetku
obce Všemina. Obec obdržela nabídky od:
Ing. Petr Bijok, Tomešova 503/1, Brno cenová nabídka 35.000,- Kč
5.000,- Kč/1 objekt
Ing. Jan Kůrka, PhD., Nad Stadionem 1232, Vizovice –
cenová nabídka 21.000,- Kč
3.000,- Kč/1objekt
Rušar mosty, Majdalenky 19, Brno –
cenová nabídka 32.186,- Kč
4.598,- Kč/1 objekt
Prokop mosty s.r.o., Slavíčkova 827/1a, Brno –
cenová nabídka 23.716,- Kč
4.116/1 objekt
MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, Praha 4 –
cenová nabídka 21.175,- Kč
3.025,- Kč/1 objekt

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 20. 9. 2017
Pan Korytarová se dotazuje, zda firma, která tuto prohlídku provede, jestli zodpovídá za stav mostů.
Předsedající odpovídá, že ne. Za stav mostů odpovídá obec.
Dále paní Korytarová doporučuje při výběru firmy se neřídit cenovou nabídkou, ale spíše referencemi
na výše uvedené firmy.
Předsedající dodává, že obec se musí starat o všechny mosty, které jsou zařazeny do pasportu místních
komunikací. Tudíž hlavní prohlídky musí být provedeny u více jak 7 mostů.
Zastupitelé berou na vědomí.
Na jednání zastupitelstva se dostavil jako host pan Alois Čala, který se dotazuje, jak obec bude
postupovat dále při značení komunikace ke hřišti.
Předsedající odpovídá, že značení bude provedeno v rámci nového pasportu komunikací. Projekt
provádí technický tajemník ŘSZK.
Na jednání zastupitelstva se dostavila jako host kronikářka obce paní Jana Tomšů, která zastupitele
informovala o školení kronikářů, které absolvovala.
Byl probírán zákon o kronikách v obcích – archivní zákon a zákon na ochranu osobních údajů. Z těchto
tří zákonů vyplývá, že obec je povinna vést kroniku obce, může být vedena ručně i elektronicky.
Elektronicky vedená kronika musí být za rok svázána do samostatného svazku, kdežto ručně vedená
kronika může být vedena i několik desítek let. Paní kronikářka dále informovala, jakým způsobem vede
ručně psanou kroniku, kterou přinesla zastupitelstvu k nahlédnutí.

Předsedající poděkoval hasičům za účast a nasazení při akcích, které proběhly v letním období.
Dále poděkoval paní kronikářce za její dosavadní náročnou práci při vedení kroniky obce.
Pan Drábek předložil k proplacení doklad ve výši 2.322,- Kč na pohoštění při konání akce – fotbal
„starých pánů“. Předsedající konstatoval, že tato akce nebyla pod záštitou obce a ani nebyl požadavek
od pořadatelů na možnost úhrady pohoštění od obce.
Pan Drábek doporučuje dát peníze TJ Sokol a oni mu to proplatí. Předsedající dodává, že toto nelze,
poněvadž TJ Sokol už peníze letos vyčerpal a další už nedostane. Předsedající doporučuje odložit ke
schválení na další jednání zastupitelstva.

13. Závěr

Předsedající ukončil zastupitelstvo ve 20.00 hodin.

