ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 24.4.2017

Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Program:
1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
3. Výběr zhotovitele hřiště na parcelách č. 233/1, č. 239/1 (farní hřiště)
4. Rozpočtová opatření
5. Obecní budova na hřišti – plánovaná rekonstrukce
6. Zrušení vyhlášek
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr
1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Všemina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v zasedací
místnosti obecního úřadu v 17.00 hodin starostou obce (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pozvánka podle § 93 odst. 1 Zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všemina zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní a to od 11.4.2017 - 24.4.2017 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.
1. Předsedající navrhuje ke schválení program jednání zastupitelstva dle pozvánky, kterou
obdrželi všichni členové zastupitelstva
1. Zahájení
2. Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
3. Výběr zhotovitele hřiště na parcelách č. 233/1, č. 239/1 (farní hřiště)
4. Rozpočtová opatření
5. Obecní budova na hřišti – plánovaná rekonstrukce
6. Zrušení vyhlášek
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr
Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva.
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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

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 307 bylo schváleno
2. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
K zápisu z jednání minulého zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. Jako ověřovatel
zápisu předsedající navrhuje paní Janu Ježíkovou a Mgr. Bc. Martu Korytarovou.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého zastupitelstva.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐
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Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
0

☐
0

Usnesení č. 308 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu paní Janu Ježíkovou a Bc. Mgr. Martu
Korytarovou.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
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

8

☐
0

0

Usnesení č. 309 bylo schváleno.

3. Výběr a schválení zhotovitele hřiště na parcelách č. 233/1, č. 239/1 (farní hřiště)
Na základě doporučení hodnotící komise v souladu s §122 zákona č. 134/2016 Sb.,
místostarosta předkládá ke schválení výběr zhotovitele hřiště na parcelách č. 233/1, č. 239/1
(farní hřiště). Výběrové řízení pro obec prováděla firma MCI Servis Zlín. Nabídku podaly
firmy:
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Nabídka č. 1:
Obchodní firma:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Se sídlem :

Mostní 5552, 760 01 Zlín

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

25560191

Údaj z nabídky dodavatele, který byl předmětem hodnocení:
Nabídková cena včetně DPH

983.916,- Kč

Nabídka č. 2
Obchodní firma:

sport cité + s.r.o.

Se sídlem :

Bílovice 519, 687 12 Bílovice

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

04929845

Údaj z nabídky dodavatele, který byl předmětem hodnocení:
-

Nabídková cena včetně DPH

766 525,- Kč

Nabídka č.3:
Obchodní firma:

Pavlacký s.r.o.

Se sídlem :

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

63472902

Údaj z nabídky dodavatele, který byl předmětem hodnocení:
- Nabídková cena včetně DPH
Nabídka č. 4:
Obchodní firma:

MERAT s.r.o.

Se sídlem :

Zahradní 1069, 687 51 Nivnice

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

04817711

815 920,- Kč

Údaj z nabídky dodavatele, který byl předmětem hodnocení:
Nabídková cena včetně DPH

954.327,- Kč
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Nabídka č. 5:
Obchodní firma:

Martin Urban

Se sídlem :

Lhota u Vsetína 10, 75501 Vsetín

Právní forma :

fyzická osoba

IČ:

73257958

Údaj z nabídky dodavatele, který byl předmětem hodnocení:
-

Nabídková cena včetně DPH

814 185,- Kč

Pan Vojtek se dotazuje, jestli rozsah prací odpovídá stejně u všech podaných nabídek.
Místostarosta odpovídá, že ano. Firma MCI servis za výběrové řízení odpovídá. Firmy, které
měly v nabídce nedostatky, byly vyzvány k doplnění nabídek.
Místostarosta dodává, že firma s nejnižší cenovou nabídkou srazila cenu hlavně na pracích.
Materiál je zhruba u všech nabídek na stejné úrovni. Dále dodává, že část prací z původního
projektu bude provedena svépomocí (výměna laviček, oplocení, nátěry).
Předsedající dodává, že firma sport cite + s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku, je na
v naší oblasti méně známá a má velký zájem se dostat na zdejší trh. Z tohoto důvodu byla zřejmě
podaná tak nízká nabídka.
Předsedající dále navrhuje při této investici účast stavebního dozoru a tím zvýšení investice na
úhradu, mimo výběrové řízení na tuto akci.
Předsedající navrhuje vybrat firmu s nejnižší cenovou nabídku. Pokud by firma Sport cite +
s.r.o. vzdala provedení investice, bude následovat další firma s nejnižší cenovou nabídkou
v pořadí, atd.
Pan Drábek dodává, že zakázka za milion korun není zakázka malého rozsahu. Proto souhlasí,
že stavební dozor musí být pro případ budoucí možné reklamace, aby byl někdo zodpovědný.
A řeči, že milion korun je zakázka malého rozsahu, jsou pro něj úsměvné.
Místostarosta dodává, že dle zákona § 27 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zakázky do šesti
milionů, zakázkami malého rozsahu. Pan Drábek znovu opakuje, že souhlasí s vybudováním
hřiště, ale ne na pozemku, který není ve vlastnictví obce.
Pan Štefan Vojtek dodává, že naopak, po dobu 10 let pronájmu těchto pozemků získává obec
čas k jednáním s Církví tak, aby pozemky obec získala do svého vlastnictví.
Pan Drábek oponuje, že církev neprodá nikdy nic ze svého majetku. Předsedající dodává, že
církev prodává majetek a i v našem případě v současné době obci prodává pozemky v chatové
oblasti v hodnotě 50,- Kč za 1 m2. Jednání o nákupu pozemků od církve proběhla a byla
schválena v minulých letech v hodnotě 80,- Kč za 1m2. Při jednáních se zástupci církve se
podařilo snížit cenu na 50,- Kč za 1m2. Takže není pravda, že církev svůj majetek neprodává.
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Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele hodnoceného dle základního hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH ve výběrovém řízení zadaném jako veřejná zakázka
malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou
zakázku na stavební práce „Hřiště na parcelách č.233/1 a 239/1 - Všemina“ takto:
Pořadí č. 1
Nabídka č. 2
Obchodní firma:

sport cité + s.r.o.

Se sídlem :

Bílovice 519, 687 12 Bílovice

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

04929845

Údaj z nabídky dodavatele, který byl předmětem hodnocení:
-

Nabídková cena včetně DPH

: 766 525,- Kč

Pořadí č. 2

Nabídka č. 5
Obchodní firma:

Martin Urban

Se sídlem :

Lhota u Vsetína 10, 75501 Vsetín

Právní forma :

fyzická osoba

IČ:

73257958

Údaj z nabídky dodavatele, který byl předmětem hodnocení:
-

Nabídková cena včetně DPH

: 814 185,- Kč

Pořadí č. 3
Nabídka č.3:
Obchodní firma:

Pavlacký s.r.o.

Se sídlem :

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

63472902

Údaj z nabídky dodavatele, který byl předmětem hodnocení:
-

Nabídková cena včetně DPH

: 815 920,- Kč
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Pořadí č. 4
Nabídka č. 4:
Obchodní firma:

MERAT s.r.o.

Se sídlem :

Zahradní 1069, 687 51 Nivnice

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

04817711

Údaj z nabídky dodavatele, který byl předmětem hodnocení:
-

Nabídková cena včetně DPH

: 954 327,- Kč

Pořadí č. 5
Nabídka č. 1:
Obchodní firma:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Se sídlem :

Mostní 5552, 760 01 Zlín

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

25560191

Údaj z nabídky dodavatele, který byl předmětem hodnocení:
-

Nabídková cena včetně DPH

: 983 916,- Kč

Zastupitelstvo
POVĚŘUJE
starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem sport cité + s.r.o. , Bílovice
519, 687 12 Bílovice, v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐
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Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
0

☐
0

Usnesení č. 310 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo účast stavebního dozoru na akci hřiště na parcelách č. 233/1, č. 239/1
(farní hřiště) do výše 30.000,- Kč celkem.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
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

8

☐
0

☐
0

Usnesení č. 311 bylo schváleno.
4. Rozpočtová opatření

Na základě novely vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě došlo ke zrušení položky
1351 – odvod loterií a podobných her, kromě výherních hracích přístrojů, která byla
nahrazena novou položkou 1382 a dále zrušení položky 1355 – odvod z výherních hracích
přístrojů, která byla nahrazena novou položkou 1383, předsedající předkládá zastupitelstvu
ke schválení rozpočtové opatření v rozpočtu na rok 2017 ve výše uvedených položkách.
Nejedná se o snížení ani zvýšení příjmů, ale o změnu rozpočtové skladby a přeúčtování
položek u rozpočtovaných příjmů ve schváleném rozpočtu na r. 2017
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Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo 1. rozpočtové opatření – přeřadit příjmy z položky 1351- odvod
loterií a podobných her, kromě výherních hracích přístrojů na položku 1382 a přeřadit
příjmy z položky 1355 – odvod z výherních hracích přístrojů na položku 1383.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
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

8

☐
0

☐
0

Usnesení č. 312 bylo schváleno.

4. Obecní budova na hřišti – plánovaná rekonstrukce
Místostarosta informuje zastupitele o jednotlivých návrzích na rekonstrukci. Dále předkládá
rozpočty k jednotlivým variantám (demolice, přestavba, oprava, rekonstrukce). Vzhledem
k uvedeným částkám navrhuje, aby se upustilo od záměru velkého sálu a budova se jen mírně
opravila (hlavně elektroinstalace). A dále by se zaměřil na zpevněné plochy, které by zlepšily
zázemí pro kulturní akce. Některé věci by se mohly udělat svépomocí, jako na farním hřišti.
Dále místostarosta informuje o podpisu smlouvy panem Oškerou, čímž obec získala poslední
potřebný pozemek na hřišti. Pan Drábek oponuje, že podpis smlouvy nic neznamená, dokud
není vše v katastru. Majitel se může spáčit. Předsedající odpovídá, že není zpětvzetí smlouvy
z katastru až tak jednoduché. Pan Drábek nesouhlasí. Místostarosta opravuje informaci, že
pozemek bude obecní cca za měsíc.
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Dále informuje zastupitele o stavu financí a navrhuje do konce volebního období vybudovat
chodník do hořanska a kulturní areál, který obec potřebuje. K dnešnímu dni máme
12 264 829 Kč. A jelikož letos není v plánu žádná větší investiční akce, mohlo by být na konci
roku na účtu cca 15 mil. Kč.
Pan Vojtek navrhuje počkat na vhodný dotační titul, který v současnosti není. Předsedající
souhlasí s p. Vojtkem. Místostarosta oponuje, že se čeká už dlouho a projektant pořád neví, co
má kreslit. Jediný vhodný dotační titul je ze Zlínského kraje. Navíc příští rok jsou volby a
dalšího zastupitelstva a nové zastupitelstvo může nerealizovatelný projekt nechat ležet.
Pan Vojtek požaduje, aby byl minimálně projekt nachystaný na možné rozšíření. Místostarosta
dodává, že se počítá s velkým balkónem, který by se dal v budoucnu obezdít. Pan Skovajsa
dodává, že nejnutnější je oprava elektroinstalace, která nevyhovuje požadavkům areálu.
Pan Drábek se opakuje, že nesouhlasí s budováním sálu pro 80 lidí, takových máme v obci 5
místností. Pokud tam nebude sál pro minimálně 150 lidí, tak nemá cenu nic dělat. Místostarosta
odpovídá, že ZO nechce nic stavit, ale budovu opravit. Pan Drábek dodává, že souhlasí
s projektantem, aby se budova zbourala a postavila nová. Již dříve to navrhoval v areálu
myslivecké chaty, která je dřevěná.
Předsedající souhlasí s variantou velkého sálu pro 150 lidí. S tím, že kdyby se budova bourala,
tak by se nová mohla umístit i jinak. Pokud projektant navrhuje demolici a nové vystavení, tak
by se toho držel. Bude to velká investice, která se nikdy nevrátí. Ale je to investice pro občany
a kulturní život v obci, který se musí podpořit.
Pan Drábek dodává, že i v Zádveřicích budovali sál, kvůli kterému ZO padlo, a další zastupitelé
se vrátili k původnímu projektu. Teď je již sál plně v provozu. Nemysleme dozadu, ale dopředu.
Pan Vojtek navrhuje zkusit obejít místní firmy, zda by se na investici nepodíleli. Pan Skovajsa
dodává, že v obci Lípa se vybudovalo zázemí pro sportovce a divadelníky a teď přišli hasiči
s podobným požadavkem. Předsedající odpovídá, že v horizontu 10 – 15 let se s tím musí
počítat, že to k tomu spěje.
Pan Drábek dodává, že dál už nebude nic, protože je tvrdý kapitalismus. Dřív se vše budovalo
svépomocí a teď už nikdo nechce nic dělat. Všechny složky jen natahují ruce o peníze. A
souhlasí s panem Vojtkem, aby byly stanoveny pravidla na přidělování dotací.
Paní Korytarová odpovídá, že dřív byla jiná doba. Teď jsou všichni do večera v práci a není
tolik času na brigády. O víkendech taky nemají lidi čas.
Pan Drábek se ptá, kdo bude do sálu chodit. Paní Korytarová udává příklad sálu ve Slušovicích,
kde je nájem 7000 Kč a proto chodí všichni do Liptála. Pan Drábek nesouhlasí, Slušovice
postavily prostě malý sál, a dodává, že sám šéfuje sálu ve Fryštáku, kde je kapacita 800 lidí.
Předsedající dodává, že je velká výhoda lokality a souhlasů sousedů, který jinde není. Jiné
obdobné místo by byl například areál bývalých kurtů, ale dle předsedajícího jsou zde
nedořešené majetko-právní záležitosti. Pan Drábek je rád, že se vzpomněl prostor na areále,
protože jsou na OÚ předkupní smlouvy a v zastupitelstvu sedí lidé, kteří byli proti odkoupení
tenisových kurtů. Pan Vojtek odpovídá, že měl o objekt zájem, ale byl to tunel. Pan Drábek
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dodává, že byla studie, na které založil bakalářskou práci, a všechny pozemky byly domluvené
k odkupu. Pořád se jenom lže a lže.
Paní Ježíková a Korytarová souhlasí s opravou, protože je potřeba radši opravit chodníky.
Pan Vojtek navrhuje zjistit možnosti úvěrů. Ale kvůli rozpočtovým opatřením to není až tak
jednoduché.
Předsedající upozorňuje, že je smlouva o projektu podepsaná. Navrhuje projekt, kdy by se
budova zbourala a srovnala pozičně s hřištěm. Tím by se mohla lehce rozšířit. Což teď nejde
kvůli situačnímu postavení budovy vůči hřišti. Navrhuje připravit projekt a počkat na dotaci.
Pan Drábek dodává, že je potřeba do toho jít a ne furt čekat. Citace: „Jiné obce už mají vše
hotové a my furt čekáme. Je potřeba hledat cesty. Ptá se, kolikrát byl starosta na ministerstvu?
Pan Drábek sám při vodovodu nesl 10 l slivovice na ministerstvo. Ve Všemině se vysedí
maximálně vajca.“
Předsedající navrhuje odložit rozhodnutí na příští jednání zastupitelstva.
Místostarosta nesouhlasí s dalším odkládáním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo odložení řešení budoucí investice na budově TJ Sokol Všemina na
příští jednání ZO, z důvodu nedořešeného záměru, jakým směrem se bude rekonstrukce ubírat.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
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

Usnesení č. 313 bylo schváleno
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6. Zrušení vyhlášek
Po provedené kontrole – Státní dohled Ministerstva vnitra ČR a na základě jejich metodických
pokynů k platnosti a zrušení vyhlášek obce Všemina, předsedající dává návrh ke zrušení:
Vyhláška OZV č. 1/2004 o zajištění veřejného pořádku při chovu psů a OZV č. 3/2011 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, které neodpovídají aktuální legislativě.
Ing. Drábek dodává, co se týček vyhlášky o veřejném pořádku při chovu psů, tak na něj v roce
2004 chodily anonymní udání, která se týkala znečištěných chodníků, kdy vyšly články ve
Zlínském deníku, pan Drábek to jezdil projednávat do Brna „cituji: tvrdě vyjednávat“ a za které
se následně musel Zlínský deník omluvit. V současné době jsou chodníky stejně znečištěné a
nikoho to nezajímá. Paní Korytarová dodává, že to nebyl anonymní dopis, ale stěžovaly si
učitelky z Mateřské školy Všemina. Ing. Drábek trvá na tom, že to byly anonymní dopisy.
Navrhuje tuto vyhlášku novelizovat, není možné, aby byly znečištěny chodníky výkaly psů.
Předsedající oponuje, že tato vyhláška vůbec neřeší znečištění chodníků, ale volný pohyb psů.
Pokud vyhláškou obec zakáže volný pohyb psů, musí vyčlenit obecní pozemky k volnému
pohybu psů. Předsedající dodává, že pozemky, na kterých by byl umožněný volný pohyb psů,
obec nemá. Ing. Drábek oponuje, že obec má dost takových pozemků, např. za mysliveckou
chatou, cituji: ať tam chodí, nebo nad hřbitovem „U třech lipek“.
Předsedající navrhuje zrušit vyhlášky na doporučení MVČR, protože co se týká vyhlášky
ohledně pohybu a chovu psů a tuto problematiku řeší samostatný zákon bez nutnosti vyhlášky.
Obec nemá obecní policii ani nikoho, kdo by tyto vyhlášky hlídal. Jiné námitky ani připomínky
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zrušení - OZV č. 1/2004 o zajištění veřejného pořádku při chovu psů
a OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
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.

☒

☐

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 24.4.2017
Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

7

☐
0

☐
1

Usnesení č. 314 bylo schváleno.
7. Různé
1. SDH Všemina požádalo o neinvestiční dotaci 45.000,- Kč. Předsedající dává ke
schválení poskytnout neinvestiční dotaci SDH ve výši 45.000,- Kč
Pan Ing. Drábek navrhuje,cituji“ když máme tolik peněz, dejme jim 150.000,- nebo
klidně 180.000,- Kč, ať už nikdo nic nechce“. Konec citace.
Pan Vojtek zdůrazňuje, že i špatná pravidla jsou lepší, než žádná pravidla. Složky peníze
rozhazují bezdůvodně, bez konkretizace jakékoli žádosti na cokoliv. Znovu zdůrazňuje,
že finance se nemůžou rozdávat jen tak bez cíle, je potřeba stanovit pravidla pro
poskytování neinvestičních dotací. Je přesvědčený, že složky můžou žádat i o víc
financí, než je jim poskytováno, pokud budou mít daný záměr, který bude určitým
přínosem pro obec a bude v obci něco fungovat.
Pan Skovajsa dává příklad z obce Neubuz, kde SDH obdrží neinvestiční dotaci např.
80.000,- Kč, ale financují si z toho celoroční provoz složky.
Pan Vojtek navrhuje, ať hasiči mají svůj schválený rozpočet, protože jsou složkou,
kterou obec potřebuje, která zachraňuje. Tudíž by měli mít rozpočet v rámci obecního
rozpočtu pro daný rok, kde budou zahrnuty finance na provoz SDH.
Pan Ing. Drábek dodává, že hasiči jsou složkou obce, kterou obec potřebuje. Ostatní
složky jsou také složky obce, ale jsou dobrovolné. Hasiči se musí podporovat.
Předsedající navrhuje schválit částku 45.000,-, o kterou SDH žádá a na příští rok
stanovit přísnější podmínky pro poskytování neinvestičních dotací všem složkám obce.
Dále předsedající žádá pana Vojtka, aby zformuloval své myšlenky a návrhy
k poskytování neinvestičních dotací složkám a stejně tak i ostatní zastupitelé.
Předsedající žádá, aby návrhy obsahovaly minimum byrokracie, aby se to nedělalo ještě
těžší, než to je, aby to pro složky nebylo moc náročné.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo neinvestiční dotaci SDH Všemina ve výši 45.000,- Kč, dle
podmínek veřejnoprávní smlouvy.

Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐
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Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
0

☐
0

Usnesení č. 315 bylo schváleno

2. Demontáž kabelové televize a rozhlasu
Předsedající předkládá zastupitelstvu cenovou nabídku ve výši 29.645,- Kč včetně DPH pana
Rostislava Valy na demontáž kabelové televize a cenovou nabídku na demontáž obecního
rozhlasu ve výši 18.755,- Kč, včetně DPH, které byly vyřazeny z majetku obce, ale nebyly
fyzicky zlikvidovány. Předsedající upozorňuje, že cena ještě není kompletní, protože v ní
nejsou zahrnuty náklady na minimálně dva pracovní dny vysokozdvižné plošiny (odhad cca
15 000,- Kč), odvoz kabelů a starých rozhlasů, včetně jejich recyklace.
Pan Vojtek se dotazuje, zda by nebylo možné, aby v rámci svých možností část prací prováděl
zaměstnanec obce. Předsedající dodává, že z nabídky pana Valy pochopil, že s pomocí
zaměstnance obce počítá mimo svou nabídku.
Pan Drábek dodává, že likvidovat kabelovou televizi byl nesmysl, mohla do dneška fungovat.
Zlikvidovat je strašně jednoduché, ale vybudovat to už nedokáže leckdo. Zastupitelé to
odsouhlasili, zrušili, aby se nemuseli starat.
Ostatní zastupitelé namítají, že provoz byl zastaralý, nekvalitní, poruchový, neekonomický a
byla nutná velká investice do zastaralého zařízení. Proto byla KBTV zrušena.
Předsedající navrhuje variantu – demontovat kabelové rozvody, které jsou připevněny
k rodinným domům a občanům vadí a na jednotlivých sloupech ponechat, v tomto případě by
demontáž byla prováděna příležitostně zaměstnancem obce. Předsedající dává ke
schválení návrh pana Vojtka, aby demontáž provedl zaměstnanec obce v rámci své pracovní
doby.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo provést demontáž kabelové televize prioritně u rodinných domů, kde
občanům toto vedení zavazí a na sloupech ponechat. Demontáž kabelové televize bude
provedena zaměstnancem obce v rámci pracovní doby. Demontáž ze sloupů bude prováděna
průběžně v rámci pracovní domy zaměstnancem obce, dle časových možností.
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

6

☐
0

☐
2

Usnesení č. 316 bylo schváleno

3. Demontáž rozhlasu
Předsedající navrhuje, aby demontáž rozhlasového vedení byla taktéž provedena
zaměstnancem obce v rámci pracovní doby.
Ing. Drábek dodává, že demontáž už byla provedena a uhrazena v minulých letech. Je potřeba
zjistit ve fakturaci. Pan Drábek dále dodává, že do dnešního dne nový rozhlas doma neslyší, už
si stěžoval, ale už si zvykl.
Předsedající dodává, že likvidace ústředny a technického vybavení rozhlasu bylo provedeno,
uhrazeno a vyřazeno z majetku v minulém a předminulém roce, ale zbývá zlikvidovat kabelové
rozvody v rámci obce. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo demontáž rozhlasových kabelů v rámci obce. Demontáž provede
zaměstnanec obce v rámci pracovní doby.
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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

☐
0

☐
1

Usnesení č. 317 bylo schváleno
4. Věcné břemeno
Předsedající předkládá ke schválení smlouvu č. 1030035364/002 Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene společnosti EON, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice – název stavby Všemina, p. Polaštík, kabelová příp. NN na pozemku
č. 2405/1, LV 1001.

Nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo smlouvu č. 1030035364 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 2405/1, na LV č. 1001 se společností EON, F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – název stavby Všemina, p. Polaštík,
kabelová příp. NN. Cena věcného břemene je stanovena 1.000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐
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Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin
Tomšů Robert

☒
☐

☐

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
0

☐
0

Usnesení č. 318 bylo schváleno.

5. Cenová nabídka pro obec Všeminu na provádění prací odborného lesního
hospodáře a zprostředkování služeb

Předsedající předkládá ke schválení cenovou nabídku pro obec Všemina na provádění
prací odborného lesního hospodáře a zprostředkování služeb pana Ing. Radka Hefky,
Vítovská 283, Fryšták.
Předsedající dodává, že otec pana Radka Hefky, pan Vladimír Hefka tuto činnost dlouhá
léta pro obec vykonával, má zkušenosti, které synovi předal, nebyly žádné problémy,
ba naopak byl velkým přínosem pro činnost lesního hospodářství ve Všemině.

Nebyly vznesené jiné návrhy ani připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku dle smlouvy pro obec Všemina na provádění prací
odborného lesního hospodáře a zprostředkování služeb pana Ing. Radka Hefky, Vítovská 283,
Fryšták. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐
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Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
0

☐
0

Usnesení č. 319 bylo schváleno

6. Informace
Předsedající informoval zastupitelstvo:
Během měsíce dubna byl ukončen provoz na skládce na Březové. Z obce bude komunální
odpad svážen na skládku Suchý Důl ve Zlíně.
Sdružení obcí Syrákov podepsalo smlouvu na zhotovení projektové dokumentace k územnímu
a stavebnímu řízení na prodloužení vodovodních řádů v obci Všemina s panem Františkem
Dočkalem.
Byla vybrána firma na provedení přechodu pro chodce u Základní školy a Mateřské školy
Všemina – společnost VYDOZ s.r.o., dopravní značení. Zhotovení bude provedeno koncem
dubna nebo během května (v závislosti na počasí).
Byla zpracována projektová dokumentace na vodorovné značení z obce Neubuz až po obec
Liptál. Nejsou zde zahrnuty posuny značek ani označení nebezpečí smyku, o které bylo obcí
žádáno.
Bylo vydáno územní rozhodnutí na chodník na horním konci obce. Nebylo ještě vydáno
stavební povolení. Aktuálně jsou vyjednávány sjezdy k rodinným domům po trase nového
chodníku.
Bylo provedeno kácení stromů na obecních pozemcích podél vodoteče Všeminka. Jedná se cca
6 m3 dříví. Předsedající dává ke zvážení, jakým způsobem s ním naložit, zda jej nabídnout
občanům, třeba i ve formě štípaného dříví nebo zvolit jiný způsob. Zastupitelé se dohodli, že je
na zvážení starosty obce, jak s dřívím naloží, komu je prodá anebo věnuje. Zastupitelé
doporučují cenu 800,- Kč/1m3 bez DPH. Starosta žádá o hlasování. Citace Ing. Drábek: „S tím
nechci mít nic společného“. Jiné námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo, aby starosta naložil s vytěženým dřívím v okolí potoka Všeminky
cca 6m3 dle svého uvážení. Doporučená cena je stanovena na 800,- Kč/1m3 bez DPH.
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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

☐
0

☐
1

Usnesení č. 320 bylo schváleno

7. Diskuse
Na žádost pana Drábka starosta informuje zastupitelstvo o nákladech na investici do
rekonstrukce budovy Obecního úřadu. Pan Drábek žádá o vyčíslení nákladů za rok 2016 a 2017.
Náklady v roce 2016

601.633,- Kč

Náklad v roce 2017

632.261,- Kč – zatím

Ing. Drábek odpovídá, že ví, že náklady byly už přes dva miliony, že všichni jenom lžou a lžou.
Protože napřed se dělala skořápka a až potom vnitřek. Přesně naopak. Předsedající znovu
oponuje, že nikdo nikomu nelže, jen že se pan Drábek dotazoval na roky 2016 a 2017. Pokud
chce vyčíslit veškeré náklady, tak od roku 2009 bylo investováno do budovy obce:
investice - 1,964.134,- Kč.
opravy
Celkem

-

967.088,- Kč.
2,931.222,- Kč

Pokud pana Drábka zajímají předchozí roky, tak větší investice a opravy od roku 2009 byly:
fasáda - 541.184,- Kč, oprava střechy byla v hodnotě 343.560,- Kč opravy vnitřních prostor –
chodby a schodiště, sociální zařízení, místnosti po bývalé prádelně a mandlu 453.531,- Kč.
Výměna oken 310.679,- Kč.
Pan Drábek dodává, že se v tom případě měla budova zbourat a postavit nová.
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Předsedající dodává, že tak bylo rozhodnuto v minulosti, kdy ještě nebyl starostou, a navíc pan
Drábek seděl v zastupitelstvu taky.
Dále se pan Drábek dotazuje k chodníku pod kostelem, kde je položena kanalizace. Cituji
„Mařena Štěpánova, když tady seděla, tak vykřikovala, že se to propojí od kostela, do dneška
tam žádné propojení není“. Dále, když byl zpracován projekt na chodník u kostela za pana ing.
Drábka, byla projektována v rohu u Sedláčku čistička odp. vod. Naráz čistička zmizela.
Dále se dotazuje, proč je na ceduli u obchodu vyvěšeno, že tato investiční akce bude ukončena
do října 2016 a bude květen 2017 a nic ukončeno není. Neptá se pan Drábek, ale ptají se občané.
Pan Drábek se dotazuje, jaké bylo vyčísleno penále za nedodržení termínu ukončení stavby.
Předsedající odpovídá, co je na ceduli zveřejněno není důležité, je důležité jak byla podepsaná
smlouva s dodavatelem. A ta byla podepsaná s nejzazším termínem zhotovení do 31.5.2017.
Byla zohledněna možnost, že by přišla zima dříve než je obvyklé. Pan Drábek dále konstatuje,
že občané si stěžují, že chodník je křivý a nedá se po něm chodit. Předsedající se dotazuje, jaké
stížnosti a na co konkrétně od občanů a pana Drábka jsou. Pan Drábek odmítá sdělit. Nakonec
odpovídá, že chodník je hrbatý. Ing. Drábek dodává, že celý chodník je špatný.
Pan Drábek oznamuje zastupitelům, že zvažuje právní kroky, pokud se mu zastupitelé
neomluví, cituji: „ že jsem na jednání prosincového zastupitelstva, že jsem tam, že jsem byl, že
jsem jevil známky podnapilosti, pokud se mi všichni neomluvíte a ještě si rozmyslím v jakém
rozsahu, mám zajištěné právníky, kteří toto budou řešit.“ Konec citace.
Předsedající odpovídá, že právě z důvodu toho, že jevil známky podnapilosti, ostatní
zúčastnění zastupitelé i hosté jsou svědky, byl pan Drábek vyzván k provedení dechové
zkoušky, kterou ale odmítl ( na základě této zkušenosti bylo do jednacího řádu doplněno, že
předsedající má pravomoc k provedení dechové zkoušky u zastupitelů, kteří se účastní jednání
zastupitelstva a jeví známky podnapilosti). Pan Drábek odpovídá, že starosta není žádný orgán,
který by byl oprávněný k provádění dechové zkoušky a bude požadovat veškeré záznamy
z tohoto jednání.
Pan Gargulák odpovídá, že bude po panu Drábkovi také požadovat omluvu za napadení
v minulých zastupitelstvech, cituji pana Drábka: že je ubožák ubožákem zůstane. Pan Drábek
odpovídá, cituji: „jsi ubožák, já to říkám otevřeně, tečka.“. konec citace.
Pan Drábek opět dodává, že zváží, v jakém rozsahu bude omluvu požadovat, protože byla
poškozena jeho image.
Předsedající tuto diskuzi ukončuje.
Paní Ježíková podává žádost o snížení nájmu v horním obchodě, jehož je nájemníkem. Roční
zisk obchodu je 4.000,- Kč, což je neudržitelné při měsíčním nájmu 2.800,- Kč. Dále paní
Ježíková konstatuje, že obchod by bylo dobré zachovat z důvodu drobných nákupů, na které
chodí starší občané z horního konce obce. Pan Vojtek dodává, že když finančně podporujeme
složky v obci, neměl by být problém podpořit starší občany tím, že se paní Ježíkové sníží nájem
a obchod zůstane zachovaný. Pan Drábek nesouhlasí a navrhuje oslovit Enapo, Hruška a další
prodejce, kteří by o nájem v obchodě mohli mít zájem cituji „ za 4.000,- nebo 10.000,- Kč
měsíčně, to je jedno“.
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Předsedající se dotazuje paní Ježíkové, jakou má představu o měsíčním nájemném. Paní
Ježíková odpovídá 500,- Kč měsíčně.
Jiné připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo snížení nájmu v horním obchodě č. 244 paní Janě Ježíkovéna 500,Kč měsíčně.
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

☐
0

☐
1

Usnesení č. 321 bylo schváleno
Předsedající v rámci diskuse konstatuje, a pověřuje pana Ing. Drábka, který je členem
zastupitelstva, tudíž jako zastupitel by měl být obci ku prospěchu obce a snažit se vyvíjet
aktivitu, k oslovení firem, které by v budoucnu jevily zájem o pronájem horního obchodu ve
Všemině. Pan Drábek odpovídá, že on nemá zájem někoho oslovovat, na to je tady starosta,
který se nechal zvolit. Předsedající odpovídá, že pan Drábek je stejný zastupitel, jako on, tudíž
může firmy oslovit i on sám. Pan Drábek odpovídá, že on nic takového nebude dělat.

Pan Drábek se dále dotazuje na budování nového vodovodního řádu. Z jakého důvodu budeme
sdružení Syrákov dávat 800.000,- Kč. Předsedající odpovídá, že tato částka pokryje investici
na vybudování nového řádu, kterou zaštítí Sdružení Syrákov, jak tomu bylo už v minulosti za
pana ing. Drábka. Pokračování vodovodního řádu bude v majetku Sdružení Syrákov, kterého
jsme jako obec členem a máme zde členský podíl. Pan Ing. Drábek s tímto nesouhlasí, proč by
pokračování vodovodního řádu nemohlo být vybudováno obcí a být v majetku obce.
Předsedající odpovídá, že je to úplně jedno, jestli obec řád vybuduje a bude mít v majetku, nebo
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jej nechá vybudovat Sdružením Syrákov a tento bude v majetku Sdružení tak, jak je 95%
vodovodního řádu v celé Všemině, který byl vybudovaný za působení Ing. Drábka, jako
starosty obce. Zbylých 5% vodovodního řádu, který je v majetku obce a který obec vybudovala,
je v chatové oblasti, na který si chataři přispěli finanční částkou cca 50.000,- Kč na jednu
přípojku.
Pan Gargulák předkládá panu Drábkovi písemné informace, o které pan Drábek žádal, ohledně
působení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Všemině a jejich zásazích. Pan
Gargulák žádá pana Drábka o prostudování a zdůvodnění napadání, jak je zásahová jednotka
ve Všemině zbytečná a jen tahá peníze z obce.
Jiné návrhy do diskuse nebyly vzneseny.

9. Závěr

Předsedající ukončil zastupitelstvo v 19.30 hodin.

