ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 21.12.2016
Přítomno:
Hosté:

8 členů zastupitelstva
Alois Kučera, Ivana Kučerová, František Čala

Program:
1. Zahájení
2. Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová opatření
4. Rozpočtové provizorium
5. Vnitřní účetní směrnice
6. Smlouva o pronájmu plynovodu
7. Záměr o prodeji pozemku
8. Smlouva o postoupení pohledávky
9. Termíny svateb na rok 2017
10. Smlouva o dodávkách elektrické energie
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr
1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Všemina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v zasedací
místnosti obecního úřadu v 17.00 hodin starostou obce (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pozvánka podle § 93 odst. 1 Zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všemina zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní a to od 12.12. do 21.12.2016. 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).

2. Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Mgr.Bc. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou, jako zapisovatelka byla ustanovena paní Ludmila Jančová.
K zápisu byly vzneseny připomínky:
Ing. Adolf Drábek má připomínky, ale tyto se netýkají zápisu. Budou předmětem bodu různé.
Zastupitel Ing. Adolf Drábek jeví známky podnapilosti, a proto pan Alois Gargulák žádá
o provedení dechové zkoušky na alkohol.
Dále předsedající žádá o schválení změny usnesení č. 243 ze zápisu z jednání zastupitelstva ze
dne 30.11.2016, kde bylo schváleno rozpočtové opatření na rok 2016 ve výši 719.000,- Kč
a 40.000,- výdej na rekonstrukci obecního úřadu. Tyto výdaje nebudou výdaji rozpočtu 2016
ale budou výdajem v rámci rozpočtového provizoria a po schválení rozpočtu na rok 2017
stanou se výdajem ropočtu v roce 2017.
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Předsedající dal hlasovat:
Ing. Adolf Drábek opět nesouhlasí se zápisem, vyjádřil se proti němu. Není ale schopný vyslovit
něco konkrétního. Místostarosta konstatuje, že se pan Drábek sice vyjádřil, ale nebyly to
záležitosti, které by se týkaly usnesení a zápisu z minulého zastupitelstva. Bude mít tuto
možnost v bodě různé.
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☐

PROTI
☒

ZDRŽEL SE

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
1

☐
0

☐

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu paní Mgr. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou a zapisovatelku paní Ludmilu Jančovou.
Zastupitelstvo schválilo změnu usnesení č. 243 ze dne 30.11.2016 – výdaje za rekonstrukci
obce a stavební dozor ve výši 759.000,- budou výdaje v rámci rozpočtového provizoria v roce
2017 a po schválení rozpočtu na rok 2017 se stanou výdaji rozpočtu za rok 2017.
Usnesení č. 249 bylo schváleno
Předsedající předává slovo panu Aloisi Kučerovi, který se dostavil jako host na jednání
zastupitelstva.
Pan Kučera informuje zastupitelstvo, že obdrželi zpravodaj, ve kterém byly vloženy anketní
lístky, týkající se rekonstrukce obchodu a nástavby obchodu, kde se budou k nástavbě
vyjadřovat občané, kteří v blízkosti nebydlí a kterým je úplně jedno, že Kučerovi s tímto
nesouhlasí. (Viz minulá jednání zastupitelstev) Pan Kučera zdůrazňuje, že se na minulém
zastupitelstvu dohodli, že obec nechá přepracovat projekt, který se s nimi bude konzultovat,
jestli pro ně bude vyhovující. Kučerovi toto jednání berou jako podraz od obce, že obec nechává
bez ohledu na ně, rozhodovat o tomto občany celé obce, kteří v blízkosti nebydlí a nemají s tím
nic společného. Pan Kučera dále upozorňuje, že obec nerespektuje dopis, který předložili
zastupitelstvu (příloha zápisu ze dne 29.9.2016, k nahlédnutí na obci) ve kterém informují
o ústní dohodě mezi rodiči pana Kučery a úřadem Slušovice a to tím, že zde bude stát pouze
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prodejna smíšeného zboží a to podle projektové dokumentace s ohledem na její výšku. K této
ústní dohodě došlo z důvodu toho, že rodinný dům č. 228 byl zde vybudován již v roce 1963
a byl situován směrem na východ k cestě a k obchodu, pokud by nebyla ústní dohoda
respektována a byla by provedena přístavba, byl by tím ovlivněn výhled z místností v dolní
části domu. Pan Kučera znovu opakuje, že obec nic z toho nerespektuje. Ba naopak čeká na
výsledky ankety, ve které budou rozhodovat občané, kterých se to vůbec netýká.
Předsedající odpovídá, že není pravda, že obec nic nerespektuje, pouze provádí anketu mezi
občany, zda o byty, které nástavbou vzniknou, bude zájem. Pokud ano, bude obec provádět
další úkony, o kterých budou manželé Kučerovi informováni.
Pan Kučera dále oponuje, že nemusely vzniknout takové náklady už nyní vynaložené, kdyby je
bývalý starosta pan Robert Tomšů seznámil s tímto návrhem. Další věc je ta, že pan Robert
Tomšů panu Kučerovi před dvěma lety slíbil odprodat 57 m2 pozemku. Pan Kučera podepsal
smlouvy všem sousedům okolo, jen proto, aby byly hranice po digitalizovaném zaměření
pozemků narovnané, ale na odkup 57 m2 od obce už pan Tomšů nereagoval a sdělil panu
Kučerovi, že se to projednávat nebude. Paní Mgr. Marta Korytarová odpovídá, že samozřejmě
prodejem 57 m2 pozemku se bude zastupitelstvo na dalším zasedání zabývat.
Pan Kučera žádá o uspořádání veřejné schůze, kde je ochotný všechny občany informovat.
Místostarosta Ing. Turna dodává, že se od občanů žijících v blízkosti dozvěděl, že ne všichni
jsou proti nadstavbě, jak pan Kučera tvrdí. Dále uvádí, že obchod je obecní majetek a k jeho
budoucí podobě se mají právo vyjádřit všichni občané, nejen ti v sousedství. Pan Ing. Drábek
žádá o uvedení jmen občanů. Ing. Turna odpovídá, že jména budou uvedena na anketních
lístcích. Ing. Turna dodává, že změnil názor na uspořádání veřejné schůze, protože na tu se
dostaví pouze občané, kteří si chtějí stěžovat, a nepovede to k žádnému konstruktivnímu
jednání.
Je domluveno, že se k anketě na obecní internetové stránky umístí dopis pana Kučery, který
předložil zastupitelstvu, aby byla občanům objasněna celá situace.
3. Rozpočtová opatření

Schválený rozpočet na rok 2016 byl po úpravách během roku schválený:
Příjmy

14,350.141,- Kč

Výdaje

22,367.359,- Kč

Skutečné plnění rozpočtu do konce roku je následující:
Příjmy

16,270.000,- Kč

Výdaje

15,000.000,- Kč

Navrhuji provést rozpočtová opatření - zvýšení příjmů o 1,919.859,- Kč
-

Snížení výdajů o 7,367.359,- Kč

Nejvýznamnější snížení výdajů bude u výstavby chodníku u Sedláčků, kde bylo rozpočtováno
6,921.000,- a skutečné plnění je cca 2,560.000,- Kč
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Ing. Drábek vznáší dotaz, kde jsou ty čtyři miliony, které byly v rozpočtu na výstavbu chodníku.
Předsedající odpovídá, že byly ušetřeny. Ing. Drábek žádá doložit na další jednání
zastupitelstva, (citace: kde jsou ty čtyři miliony). Dále žádá o předložení rozpočtů a výběrového
řízení na výstavbu chodníku atd. Zastupitel pan Vojtek dodává, že on jako občan tomu rozumí
tak, že čtyři miliony jsou úsporou obce, které jsou na účtu obce. Nemá k tomu víc co dodat.
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☐

PROTI
☒

ZDRŽEL SE

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
1

☐
0

☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo:
Zvýšení příjmů o 1,919.859,- Kč za rok 2016
Snížení výdajů o 7,367.359,- Kč za rok 2016
Celkové příjmy budou činit cca 16,270.000,- Kč
Celkové výdaje budou činit cca 15,000.000,- Kč
Podrobný rozpis změn rozpočtu provede neprodleně účetní obce
Usnesení č. 250 bylo schváleno

4.Rozpočtové provizorium
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení rozpočtové provizorium na rok 2017, do
doby schválení návrhu rozpočtu, a dále schválení rozpočtu na rok 2017.
Navrhuje hradit běžné provozní výdaje, rozpracované investiční a neinvestiční akce, nákup
služebního osobního automobilu (záloha v roce 2016), příspěvek zřízené příspěvkové
organizaci, mzdové náklady zaměstnanců, zastupitelů, dohod o provedení práce, dohod
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o pracovní činnosti a souvisejících odvodů. Doba hospodaření obce podle rozpočtového
provizoria je stanovena do schválení rozpočtu na r. 2017. Rozpočtové příjmy a výdaje se stanou
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
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
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☒
7

☐
☐
☐
☐
☐
1

☐
☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok 2017:
Hradit běžné provozní výdaje, rozpracované investiční a neinvestiční akce, nákup služebního
osobního automobilu (záloha v roce 2016), příspěvek zřízené příspěvkové organizaci, mzdové
náklady zaměstnanců, zastupitelů, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a
souvisejících odvodů. Doba hospodaření obce podle rozpočtového provizoria je stanovena do
schválení rozpočtu na r. 2017. Rozpočtové příjmy a výdaje se stanou příjmy a výdaji rozpočtu
po jeho schválení.
Usnesení č. 251 bylo schváleno

5. Dodatek k vnitřní účetní směrnici
Předsedající předkládá ke schválení doplnění vnitřní účetní směrnice o bod XIV.
Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.
1. Majetek určený k prodeji oceněný reálnou hodnotou se neodepisuje.
2. Příkazce operace zajistí ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotu v případě,
a) že oceňovací rozdíl mezi stávajícím oceněním majetku v účetní, majetkové
evidenci obce a reálnou hodnotou je významný, s tím, že za významný oceňovací
rozdíl se považuje rozdíl, jehož výše dosahuje částky 260.000,- Kč.
b) Obec má k dispozici průkazné účetní záznamy k okamžiku rozhodnutí oprávněného
orgánu obce o záměru prodeje a současně je majetek evidován v majetkové evidenci
vedené obcí a současně se realizace prodeje předpokládá v horizontu nejpozději do
dvou let od schválení záměru prodeje.
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3. K majetku určenému k prodeji zajistí odpovědná osoba bezodkladně po rozhodnutí
oprávněného orgánu obce o záměru prodeje stavby, nebo finanční investice, případně
po rozhodnutí odpovědné osoby o záměru prodeje např. samostatné movité věci,
ocenění reálnou hodnotou a následně odpovědná osoba zajistí předání písemností
dokladujících ocenění majetku reálnou hodnotou, formou např. interního sdělení
nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke schválení
záměru prodeje oprávněných orgánem obce věcně příslušnému odboru, pro vyznačení
ocenění majetku reálnou hodnotou do majetkové evidence a hlavní účetní k zaúčtování.
4. Odpovědné osoby zajistí vyznačení ocenění majetku určeného k prodeji do majetkové
evidence obce nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo
ke schválení záměru prodeje oprávněným orgánem obce a u dlouhodobého majetku,
který se současně odpisuje, zastaví odpisování.
5. Hlavní účetní zajistí zaúčtování ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotu
nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke schválení
záměru prodeje oprávněným orgánem obce.
6. Příkazce operace přehodnotí v případech, kdy majetek určený k prodeji nebyl prodán
do dvou let od rozhodnutí oprávněného orgánu obce o záměru prodeje majetku, záměr
prodeje, tj. zajistí nové rozhodnutí oprávněného orgánu obce o tom, že je tento majetek
nadále určen k prodeji, nebo např. interním sdělením předá účetní informaci o tom, že
majetek již není určen k prodeji.
Ing Drábek vznáší připomínku, o jaké pozemky se jedná. Předsedající odpovídá, že se
nejedná o pozemcích, ale o doplnění vnitřní účetní směrnice. Ing. Vojtek dodává, že se
jedná o metodiku. Ing. Drábek souhlasí, ale metodika musí být podložena zákonem, že neví
o co se jedná. A požaduje zaslání směrnice na e-mail. Předsedající bere na vědomí.
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☐
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
0

☐
1
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo dodatek k vnitřní účetní směrnici:

Bod č. XIV. Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.
Usnesení č. 252 bylo schváleno

6. Smlouva o pronájmu plynovodu
Předsedající informuje zastupitelstvo o smlouvě o nájmu plynárenského zařízení se společností
RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labema. Tato smlouva je podepsaná do 31.12.2019. Ročně obec
fakturuje pronájem ve výši 397.034,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
7. Záměr o prodeji pozemku
Předsedající předkládá žádost na odkup pozemku pana Čaly č.p. 194 o kterém se hlasovalo
již dříve, ale bylo uvedeno špatné číslo geometrického plánu. Proto se musí hlasovat znovu.
Předkládá geometrický plán č.1257-0027/2015.
Pan Ing. Drábek se ptá proč se někomu prodává a někomu směnuje.
Předsedající odpovídá, že nejlepší varianta je nákup a prodej. Směnování je poněkud složitější.
Ing. Drábek se znovu ptá všem jsme prodávali a kupovali proč směňujeme.
Předsedající odpovídá, že nesměňujeme, ale pan Čala prodá obci podíl na komunikaci vedoucí
k obecnímu pozemku a za to mu obec prodá požadovaný pozemek.
Ing. Drábek odporuje, že byl k tomu pan Čala dotlačen a dále hrubě uráží zastupitele.
Pan Martin Skovajsa dodává, že se nejdříve muselo vyřešit dědické řízení u pozemku pana
Čaly, aby se mohl pozemek prodat obci.
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☒
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☐

☐

☐

Ježíková Jana

☐

☐

☒

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☐

☐

☒
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☒

☐

☐
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☐

☐
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☒
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Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

5

☐
0

☐
3

Návrh usnesení:

Záměr obce prodat dle GP 1257-0027/2015 p.č. 2409/5 díl „e“ o výměře 19 m2, díl „i“ o
výměře 3 m2, díl „j“ o výměře 22 m2 a parc. č. 49/3 díl „d“ o výměře 33 m2, zapsaných na LV
10001 v k.ú. Všemina .
Podle ustanovení zákona o obcích, č. 128/2000 Sb., § 39 odst. 1. má být záměr obce o prodeji
pozemku zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před projednáním na schůzi zastupitelstva obce,
aby se k němu mohli občané vyjádřit. Vyjádření je možné předložit nebo zaslat písemně na
Obecní úřad Všemina, 763 15 Slušovice.
Po hlasování Ing. Drábek dodává, že je to zajíme, že když žádal o odkup pan Turna
místostarosta obce, že se nikdo nezdržoval hlasování, ale teď ano. Že když se hlasovalo o jeho
pozemku měl pan Turna obě ruce hned nahoře.
Předsedající dodává, že se pan Turna při hlasování o prodeji jeho osobě zdržel, což je uvedeno
v zápisu. Dále doplňuje, že se jedná o jinou situaci, kdy pan Turna žádal o odkup pozemku
u svého domu mimo všechny komunikace, ale pan Čala žádá odkup pozemku u příjezdové cesty
v ulici.
Pan Čala vznáší dotaz, proč pan místostarosta, který byl u jednání na samotném místě u pana
Čaly se zdržel hlasování. Ten odpovídá, že hlasoval stejně jako minule, protože s tímto
prodejem nesouhlasí. Souhlasil pouze s prodejem pozemku po plot, ale o této variantě se už
nejedná. Dále dodává, že pan Čala má záměr schválený tak neví, v čem je problém.

Usnesení č. 253 bylo schváleno

8. Smlouva o postoupení pohledávky
Smlouva o postoupení pohledávky ZŠ a MŠ Všemina za Energiemi pod kontrolou
Předsedající předkládá ke schválení smlouvu o postoupení pohledávky ZŠ a MŠ Všemina za
Energiemi pod kontrolou, z důvodu vyúčtování elektrické energie v ZŠ a MŠ, za rok 2015,
jejímž je obec zřizovatelem a nevrácení vratky ze spotřebované energie ve výši 29.804,- Kč.
Obec tuto pohledávku přijme do svých pohledávek a společně s pohledávkou obce ji bude
vymáhat.
Ing. Drábek namítá, že obec platí škole energie, proč by měla pohledávku přebírat.
Zapisovatelka, která je účetní obce i školy dodává, že obec je zřizovatel ZŠ a MŠ Všemina
a platí příspěvek škole na provoz. Z tohoto příspěvku si škola hradí provozní náklady, tudíž
i spotřebované energie. V tomto případě se tedy nejedná o žádné platby mezi ZŠ a obcí, pouze
o podpis smlouvy, kdy škola postupuje tuto pohledávku obci, která ji přijímá a obec bude výše
uvedenou pohledávku soudně vymáhat po společnosti Energie pod kontrolou Hodonín. Jedná
se pouze o účetní zápisy a společné soudní vymáhání.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 21.12.2016
Ing. Drábek znovu opakuje a žádá o zapsání, že obec platí škole energie, proč by měla obec
cosi podepisovat.
Jiné připomínky nebyly vzneseny
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☐

PROTI
☒

ZDRŽEL SE

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
1

☐
0

☐

Návrh usnesení.
Zastupitelstvo schválilo postoupení pohledávky Základní školy a Mateřské školy Všemina za
společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, Brněnská 3883/4, Hodonín
ve výši 29.804,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.
Usnesení č. 254 bylo schváleno
9. Termíny svateb na rok 2017

Předsedající předkládá ke schválení termíny svateb na rok 2017.
Leden – 7., 14.
Únor – 4., 11.
Březen – 4., 11.
Duben – 1., 8.
Květen – 6., 13.
Červen – 3., 10.
Červenec – 1., 8.
Srpen – 5., 12.
Září – 2., 9.
Říjen – 7., 14.
Listopad – 4., 11.
Prosinec – 2., 9.
Čas svatebních obřadů: od 9,00 hodin do 13,00 hodin, místo konání svateb – zasedací místnost
obecního úřadu Všemina. Svatební obřady konané v jiném termínu nebo na jiném vhodném

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 21.12.2016
místě jsou zpoplatněny dle zákona 634/2004 Sb..
Oddávající : p. Ing. Roman Matušů – starosta, p. Ing. Lukáš Turna – místostarosta
Zástupce oddávajícího /pověřený člen zastupitelstva/ – p. Jana Ježíková
Matrikářka – p. Jana Sedláčková
Ing. Drábek má připomínku, že je to směšné. Citace: Kdo chce oddat, tak ho oddajte.
Předsedající odpovídá, že na území obce může mít svatbu každý, kdo o to požádá. Termíny,
které jsou schváleny v zastupitelstvu nejsou zpoplatněné, ale pokud chce mít svatbu mimo
schválený termín:
Svatební obřady konané v jiném termínu nebo na jiném vhodném místě jsou zpoplatněny dle
zákona 634/2004 Sb.
Ing. Drábek opět namítá, že je to směšné.
Jiné připomínky nebyly vzneseny
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☐

PROTI
☒

ZDRŽEL SE

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
1

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo termíny svateb pro rok 2017

Leden – 7., 14.
Únor – 4., 11.
Březen – 4., 11.
Duben – 1., 8.
Květen – 6., 13.

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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Červen – 3., 10.
Červenec – 1., 8.
Srpen – 5., 12.
Září – 2., 9.
Říjen – 7., 14.
Listopad – 4., 11.
Prosinec – 2., 9.
Čas svatebních obřadů: od 9,00 hodin do 13,00 hodin, místo konání svateb – zasedací místnost
obecního úřadu Všemina. Svatební obřady konané v jiném termínu nebo na jiném vhodném
místě jsou zpoplatněny dle zákona 634/2004 Sb.
Oddávající: p. Ing. Roman Matušů – starosta, p. Ing. Lukáš Turna – místostarosta
Zástupce oddávajícího /pověřený člen zastupitelstva/ – p. Jana Ježíková
Matrikářka – p. Jana Sedláčková
Usnesení č. 255 bylo schváleno

10. Smlouva o dodávkách elektrické energie
Předsedající předkládá zastupitelstvu smlouvu o dodávce elektrické energie se společností
Amper Market, a.s. Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4. Jedná se o dodavatele, se kterým
máme uzavřenou smlouvu do 31.12.2016 a jelikož jejich cena za spotřebované MWh je jedna
z nejnižších na současném trhu, mají dobré reference i od ostatních obcí, předsedající navrhuje
prodloužení smlouvy s touto společností do 31.12.2017.
Ing. Drábek žádá o zaslání smlouvy e-mailem. Dále se pan Ing. Drábek dotazuje na získávání
dotací na hřiště od dodavatelů energií, které se nabízí. Předsedající informuje o provedeném
průzkumu, při kterém zjistil, že dotace poskytuje pouze společnost ČEZ, která je majitelem
distribuční sítě. Obec Všemina je na území, kde je majitelem distr. sítě společnost EON. a.s..
Nicméně dodává, že i tak se firma ČEZ osloví s žádostí o dotaci na hřiště.
Dále Ing. Drábek žádá o předložení vyúčtování elektrické energie za loňský rok.
Jiné připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☐
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
0

☐
1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na dodavatele elektrické energie od 1.1.2017 do 31.12.2017 se
společností Amper Market, a.s. Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Usnesení č. 256 bylo schváleno
10. Různé

1. Předsedající předkládá zastupitelstvu dle Nařízení vlády 414/2016 s platností od 1.1.2017
zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
Člen zastupitelstva zvýšení o

23,- Kč

Předseda výboru zvýšení o

56,- Kč

Místostarosta

892,- Kč

Předsedající dává ke zvážení, zda zůstane odměňování ve stejné výši, které bylo doposud
schválené anebo jestli přistoupí ke hlasování o navýšení odměn neuvolněným zastupitelům.
Ing. Drábek má připomínku, kdo nic nedělá nemá brát žádné odměny. Podle písma svatého –
podle výsledku mají být peníze. Pokládá otázku, co se udělalo v dědině za posledních 10 let?
Jiné připomínky nebyly vzneseny.

Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☐
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr. Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☐

☐

☒

Tomšů Robert

☐

☐

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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Turna Lukáš Ing.

☐

☐

☒

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

6

☐
0

☐
3

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, dle nařízení
vlády č. 414/2016 ze dne 28. listopadu 2016.
Neuvolněný člen zastupitelstva

zvýšení o

23,- Kč

Neuvolněný člen zastupitelstva a zároveň předseda výboru zvýšení o

56,- Kč

Neuvolněný místostarosta zvýšení o

892,- Kč

Usnesení č. 257 bylo schváleno

2. Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení pořízení energetických štítků budov, které
nám ukládá zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve vyhlášce č. 78/2013 o energetické
náročnosti budov. Potávka byla zaslána následujícím firmám:
PROJEKTY BUDOV s.r.o. - projektybudov.cz
Milan Kaska, Jakub Kovaříček - consultora.cz, www.energeticky-stitek-domu.cz
Ing. Jaroslav Matějič - energeticky-stitek.webnode.cz
Ing. Jiří Vašíček - energetickystitekzlin.cz
PKV BUILD s.r.o. - prukazpenb.cz
Předsedající doporučuje zadat zakázku firmě s nejnižší cenovou nabídkou cca do 30.000,- Kč.
Jedná se o všechny obecní budovy s vyjímkou TJ Sokol a márnice.
Ing. Drábek se dotazuje, který zákon tuto povinnost ukládá. Předsedající zašle panu Ing.
Drábkovi mailem č. zákona, který toto ukládá. Tvrdí, že toto neexistuje. Dále se dotazuje, který
zákon ukládá revizi kotlů a komínů. Bez těchto zákonů nemůže hlasovat.
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☐
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 21.12.2016
Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
0

☐
1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zadat výrobu energetických štítků budov firmě s nejnižší cenovou nabídkou.
Usnesení č. 258 bylo schváleno

3.Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh za zakoupení kartáče na zametání chodníků.

Jedná se o kartáč jako doplněk k traktoru, který obec vlastní. Nový kartáč je v hodnotě cca
60.000,- Kč bez DPH, ale kartáče nejsou aktuálně skladem k prodeji. Nabízí se možnost
zakoupení staršího, skoro nepoužívaného kartáče, který je k dispozici v Praze. Hodnota je asi
30.000,- bez DPH,Dále by se také mohlo uvažovat o koupi kloubového nakladače AVANT AV 420 firmy
Avistech s.r.o., která zde měla předváděčku v hodnotě asi 630.000,- Kč. Kartáč k tomu lze
dokoupit v hodnotě asi 60.000,- Kč a lze ho následně dovybavit sběrnou nádobou, bočním
přimetákem nebo případně kropící nádobou. Stroj AVANT AV420 disponuje přímým
hydraulickým pohonem 4x4, teleskopickým nakladačem o zdvihu 2,75m a nosností 550kg.
Dále je stroj vybaven tažným zařízením ISO 50 kombi a přídavným zadním hydraulickým
okruhem pro sypač nebo sklápěcí vlek.
Předsedající navrhuje zakoupit použitý kartáč v hodnotě 30.000,- Kč, a po průzkumu
možností poskytnutí dotace na zakoupení nového stroje na údržbu chodníků a cest, pořídit
nový stroj s dovybavením, které obec potřebuje.
Ing. Drábek navrhuje pořídit nový stroj se vším příslušenstvím, protože pro obec, která má
rozpočet 19 mil. Není 300.000,- nebo 400.000,- žádný peníz. Stroj bude se zárukou.
Předsedající navrhuje po prvotní kontrole zakoupit zatím starší kartáč, jako doplněk k traktoru
Wisconsin v hodnotě cca 30.000,- Kč bez DPH a dává hlasovat:
Jiné připomínky nebyly vzneseny

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☐
☒

PROTI
☒

ZDRŽEL SE
☐

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
1

☐
0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo nákup staršího kartáče jako příslušenství k traktoru Wisconsin, který
má obec v majetku. Tento výdej bude výdejem rozpočtového provizoria roku 2017 a po
schválení rozpočtu na rok 2017 se stane výdajem rozpočtu.
Usnesení č. 259 bylo schváleno

4.Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na prodloužení vyúčtování dotací, poskytnutých
složkám. Navrhuje prodloužit termín vyúčtování 31.12.2016.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☒
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☐

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
0

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo prodloužení termínu vyúčtování dotací složkám, se kterými byly uzavřeny
veřejnoprávní smlouvy do 31.12.2016.
Usnesení č. 260 bylo schváleno

5.Mgr. Bc. Korytarová znovu předkládá návrh na zabezpečovací systém školy a stravovací

systém od firmy Z-WARE v hodnotě 180.000,- Kč. Cenu lze snížit o zhruba 10.000,- Kč.
Umístění pouze jednoho video telefonu v mateřské škole.
Předsedající dodává, že je to skutečně jedno z nejlepších zařízení. Levnější varianty u jiných
firem nekomunikují se systémem. Zastupitelé navrhují jednat dále s firmou Z-WARE výše
uvedené ceně.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☒
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☐

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
0

☐
0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo Mgr. Bc. Martě Korytarové pokračovat v jednání o ceně na
přístupovém a stravovacím systému do Základní školy a Mateřské školy Všemina.
Usnesení č. 261 bylo schváleno

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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6.Předsedající předkládá zastupitelstvu žádost o příspěvek 1.000,- Kč paní Jarmily Maliňákové

, Všemina č. 246 na šití kostýmů pro tříkrálovou sbírku.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☒
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☐

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
0

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo finanční dar 1.000,- Kč na šití tříkrálových kostýmů paní Jarmile Maliňákové,
Všemina č. 246.
Usnesení č. 262 bylo schváleno

8. Budova TJ Sokol

Místostarosta předkládá upravený projekt na rekonstrukci budovy TJ Sokolu Všemina, která už
je v majetku obce.
Po odsouhlasení by projektant začal zpracovávat pohledy a situační nákres. S těmito materiály
by se obešli sousedé, kteří dříve souhlasili s původní variantou.
Dodává, že po různých úvahách se jeví jako nejlevnější a nejschůdnější varianta využít stávající
most a pokud bude potřeba lze hřiště ještě zúžit. Tím by se vyřešil příjezd. TJ plánuje stejně
prostor mezi pódiem a zábranou zadláždit a k sezení využívat pivní sety. Dále je v plánu oslovit
pana Oškeru kvůli parkování podél příjezdové komunikace.
Ing. Drábek předkládá návrh, aby obec za 1 Kč koupila mysliveckou chatu. Když byl starosta
vykoupil pozemky jak v okolí hřiště, tak myslivecké chaty. Dále je dořešena příjezdová cesta.
Parkoviště na komunikaci k hotelu není problém. Navrhuje budovu na hřišti nechat fotbalistům
a na místě myslivecké chaty vybudovat sál pro 250 lidí.
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Pan Skovajsa odpovídá, že to by záleželo na názoru mysliveckého spolku. Ing. Drábek
předpokládá, že pokud prodali sportovci tak prodají i myslivci. Obec má vstoupit do jednání
s myslivci. Je to jednoduché.
Přesedající reaguje, že jednat se může ale už nyní víme, že akce pořádané na MS chatě jsou
obtěžující pro pana Kadlčáka a ostatní sousedy v blízkosti chaty. Chata je situována směrem do
obce, což není vhodné. Naopak na hřišti jsou lidé svolní k pořádání akcí a pódium je
nasměrováno mimo domy. Ing. Drábek navrhuje otočit MS chatu tak aby se dosáhlo podobného
efektu jako na hřišti. Vidí to jako jedinou cestu, kde lze postavit sál. Je potřeba jen pracovat.

Předsedající navrhuje hlasovat o poslední variantě podoby sálu, kde je pódium i taneční parket
a líbí se všem. Ing. Drábek oponuje, že se mu to nelíbí a tečka. Navrhuje zlegalizovat
mysliveckou chatu se vším všudy, když jsou vyřešené pozemky. Citace: Vy jenom mudrujete a
neděláte nic.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☐
☒

PROTI
☒

ZDRŽEL SE
☐

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
1

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo finální podobu projektu sálu v obecní budově na hřišti
Usnesení č. 263 bylo schváleno

8. Plynové kotly

Místostarosta informuje zastupitele, že v listopadu proběhla kontrola plynových spotřebičů a
komínů v obecních objektech. Revizním technikem byly doporučena výměna 2 plynových
kotlů. Jedná se o byt nad horním obchodem (Boškovičovi) u Ježíků je kotel nový. Firma
provádějící revizi zároveň dala cenovou nabídku, včetně odkouření (jelikož se jedná o nové
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kondenzační kotle, které potřebují přívod vzduchu). Cena 85 642 Kč bez DPH za jeden byt.
Dále je potřeba uvažovat o výměně kotle v bytovém domě v objektu knihovny. Cena 50 005
Kč. Dále jsme poptali 2 místní instalatéry, kteří z časových důvodů odmítli nabídku podat. Byla
oslovena i firma, který dal nabídku 71 404 Kč bez DPH a 50 304 Kč bez DPH. Pan Rafaja po
obhlídce horních bytů doporučil i výměnu kotle u paní Bajkové.
Ing. Drábek se vznáší dotaz, jak je to s nájmy, zda se s tím něco dělalo. Byty zařizoval pan Ing.
Drábek pro sociálně slabé na 5 let a teď zjišťuje, že obyvatelé čekají až to od obce koupí. Ve
smlouvě je údaj, že je to na 5 let. Místostarosta odpovídá, že to ve smlouvě není a že smlouvu
do příště donese. Ing. Drábek dodává, že obec dotuje 6 bytů a obec nic nedělá pro to, aby se
něco změnilo.
Předsedající doplňuje, že se s kotly musí něco dělat. Paní Korytárová navrhuje ještě oslovit
instalatéra Urbana ze Lhoty. Místostarosta souhlasí s oslovením pana Urbana a po předložení
jeho cenové nabídky navrhuje vyměnit 2 plynové kotle v bytech nad horním obchodem a
v objektu knihovny zkusit kotel ještě opravit, protože se nejedná o byt.
Ing. Drábek navrhuje, aby se nepodléhalo tlaku servisních techniků, protože je sám revizní
technik. Jestli to funguje nechat to být.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☐
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
0

☐
1

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo výměnu plynových kotlů v bytech nad horním obchodem. Dle nejnižší
ceny. Po předložení cenové nabídky od pana Urbana se rozhodne o zhotoviteli.
Usnesení č. 264 bylo schváleno
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9. Místostarosta navrhuje zastupitelům (na základě dnešní zkušenosti) změnu jednacího
řádu, Navrhuje do něj doplnit:
 pokud bude podezření požití alkoholu u kteréhokoliv člena zastupitelstva, může
být tomuto členu nařízena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v krvi.
V případě pozitivního výsledku musí zastupitel opustit probíhající jednání ZO.
Jednání ZO musí opustit tento zastupitel i v případě, že zkoušku odmítne.
Dále vznáší dotaz na pana Ing. Drábka, zda je ochoten podrobit se dechové zkoušce na
přítomnost alkoholu.
Ing. Drábek odpovídá, proč by dýchal, že má své soukromé záležitosti.
Pan Gargulák dodává, že jedná ZO je veřejná schůze, kde by se měl každý chovat slušně
a měl by přijít v normálním stavu.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☐
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
0

☐
1

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo změnu jednacího řádu. Pokud bude podezření požití alkoholu u
kteréhokoliv člena zastupitelstva, může být tomuto členu nařízena dechová zkouška na
přítomnost alkoholu v krvi. V případě pozitivního výsledku musí zastupitel opustit probíhající
jednání ZO. Jednání ZO musí opustit tento zastupitel i v případě, že zkoušku odmítne.

Usnesení č. 265 bylo schváleno
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11. Diskuze
1. Předsedající informuje zastupitelstvo o anonymním udání na fungování čističky odpadních
vod u základní školy. Proběhla schůzka se zástupci životního prostředí z Městského úřadu
Vizovice. Termín prověření byl stanoven do 30.6.2017. Z důvodu nevhodného počasí bude
prověřena funkčnost čističky až v jarních měsících roku 2017. Z laboratorních testů vyplývá,
že rozbory odpadních vod jsou zatím v normě.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
2..Předsedající informuje o jednání paní Hlaváčové v jejím sporu se sousedy, které proběhlo na
obecním úřadě. Obec se v tomto nebude finančně nijak angažovat. Pouze bude nápomocna
v ukončení tohoto sporu.
3. Místostarosta informuje zastupitelstvo o žádosti na inzerci v místním zpravodaji společností
Alza cz. Pan Vojtek navrhuje jednat s firmou o výši poplatku za tuto službu.
3.Předsedající informuje zastupitelstvo o žádosti pana Radima Hány, bytem Všemina č. 222
o možnosti parkování tahače Scania na ploše za obecním úřadem. Panu Hánovi bylo starostou
sděleno, že k parkování těchto aut slouží cesta směrem k Parkhotelu Všemina.
4.Paní Mgr.Bc. Korytarová informuje zastupitelstvo o ústně projevené žádosti paní Jany Tomšů
Všemina 131, která projevila zájem o přípojku vody k domu č. 134 ve Všemině a dále přípojku
vody k domu č. 257, kterého je majitel p. Pavel Novák. Paní Korytarová dodává, že by bylo
nejvhodnější vybudovat nový vodovodní řád až na konec obecní cesty, nad dům č. 257. Nad
domem č. 257 jsou další dva stavební pozemky, které by se taktéž mohly na vodovodní řád
připojit. Předsedající prověří ve Sdružení obcí Syrákov, majitele vodovodního řádu ve
Všemině, jakým způsobem tuto investici dále řešit.
4. Ing. Drábek vznáší dotaz na pana Garguláka, který je velitelem zásahové jednotky, co
zásahová jednotka udělala pro Všeminu. Jenom berou peníze a pro občany nic nedělají. Ing.
Drábek nikdy nesouhlasil se zřízením zásahové jednotky a nikdy nechtěl zrušit dobrovolné
hasiče.

14. Závěr
Předsedající ukončil jednání zastupitelstva v 18. 54 hod.

