ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 29.9.2016
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Hosté: Alois Kučera, Ivana Kučerová, Antonín Pavelka
Program:
1. Zahájení
2. Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová opatření
4. Projednání žádosti o dotace
5. Odkup pozemku
6. Nákup osobního vozidla
7. Nadstavba obchodu – jednání s občany
8. Různé
9. Diskuze
10. 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 21. 9. 2016 - 30. 9. 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 pana Aloise
Garguláka, jako zapisovatelka byla ustanovena paní Ludmila Jančová.
K zápisu z jednání minulého zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
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

☐
8

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu paní Mgr. Martu Korytarovou a pana Aloise
Garguláka a zapisovatelku paní Ludmilu Jančovou. Dále schválilo zápis z jednání zastupitelstva
dne 10.8.2016
Usnesení č. 214 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Nadstavba objektu smíšeného zboží č. 259 – bytové jednotky
Předsedající navrhuje bod č. 7. Nadstavbu objektu smíšeného zboží, vzhledem k zúčastněným
hostům přesunout do bodu č. 2.
Na jednání zastupitelstva se dostavili hosté pan Alois Kučera, paní Ivana Kučerová a pan
Antonín Pavelka.
Pan Alois Kučera a paní Ivana Kučerová jsou majitelé pozemku, který sousedí s budovou
č.p.259 – prodejna smíšeného zboží, která je v majetku obce.
Majitelé předložili žádost, ve které zdůvodňují, proč nesouhlasí s vybudováním bytových
jednotek na této budově.
Host pan Antonín Pavelka také nesouhlasí s výstavbou, z důvodů množství lidí na jednom
místě, není dořešeno parkování majitelů bytů, bezpečné přecházení komunikace, místo pro
ukládání odpadu a žádá o předložení povolení od hygieny a ostatních schvalujících orgánů.
Předsedající odpovídá, že všechna potřebná povolení jsou zajištěna.
Zastupitel ing. Adolf Drábek také nesouhlasí s výstavbou bytů, jakož už dříve nesouhlasil
s demolicí zahrádkářské budovy, kde tyto byty mohly být už dávno vybudovány.
Zastupitel pan Alois Gargulák dodává, že souhlasil s demolicí zahrádkářské budovy, protože
tato byla v havarijním stavu, hrozilo zde nebezpečí úrazu. Totéž dodává i zastupitel pan Martin
Skovajsa, že každý stavař musel souhlasit, nebyla jiná varianta, jedině demolice, z důvodů
špatného stavu střechy, střešních krovů, a celkové technologie stavby.
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Pan Alois Kučera informuje zastupitele o tom, že už v loňském roce se nesouhlasně
i s manželkou vyjádřili k výstavbě bytů na dolním obchodě. Budova je na bývalém pozemku,
který byl ve vlastnictví jeho rodičů, kterým byl vyvlastněn a tím byla na jeho rodičích spáchána
křivda.
Zastupitel Roman Matušů dodává, že rodiče pana Kučery nebyli jediní, na kterých byla
spáchána křivda, které už nejdou napravit. Dále dodává, jestli existuje písemný podklad, že
byla s rodiči pana Kučery nějaká dohoda o vyvlastnění tohoto pozemku, kdy jim bylo
přislíbeno, že budova obchodu bude vystavěna jen k hranici pozemku a do pozemku ve
vlastnictví rodičů pana Kučery nezasáhne.
Předsedající odpovídá, že budova č.p. 259 je ve špatném stavu, je potřeba provést opravy
elektroinstalace a hlavně střechy. Při takovém zásahu do stavby se nabízí možnost vybudování
několika bytových jednotek.
Pan Alois Kučera dodává, ať se tedy opraví celá budova a investice, které by byly do výstavby
bytů, se raději přesunou do zasíťování stavebních pozemků, které jsou v majetku obce a mohly
by sloužit jako stavební parcely pro výstavbu rodinných domů.
Pan Alois Kučera žádá zastupitelstvo, aby se sešli přímo na místě a posoudili danou situaci.
Předsedající souhlasí, že po skončení jednání se sejdou u jeho domu. Zastupitelé vzali na
vědomí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Rozpočtová opatření
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtových opatření:
Příjem i výdej
Příjem dotace na volby 2016
24.000,- Kč
Výdej dotace na volby 2016
24.000,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------Příjem:
Příjem za prodej pozemků
20.000,- Kč
Příjem od EKOKOMU
50.000,- Kč
Do rezervy
70.000,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------Výdaje:
Nafta, Benzin – veřejná zeleň
5.000,- Kč
Bonetti, křovinořez, sekačka
traktor
Hasiči – nafta
5.000,- Kč
Zpracování inf. technologií
programy, správa programů
údržba programů,
internetové stránky
25.000,- Kč
Nájemné za kontejnery
(Marius Pedersen)

7.000,- Kč
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Vrata a malování na HZ

170.000,- Kč

Materiál – Obec

40.000,- Kč

Z rezervy
252.000,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dává 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

☐
8

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření.
Příjem i výdej
Příjem dotace na volby 2016
24.000,- Kč
Výdej dotace na volby 2016
24.000,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------Příjem:
Příjem za prodej pozemků
20.000,- Kč
Příjem od EKOKOMU
50.000,- Kč
Do rezervy
70.000,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------Výdaje:
Nafta, Benzin – veřejná zeleň
5.000,- Kč
Bonetti, křovinořez, sekačka
traktor
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Hasiči – nafta

5.000,- Kč

Zpracování inf. technologií
programy, správa programů
údržba programů,
internetové stránky

25.000,- Kč

Nájemné za kontejnery
(Marius Pedersen)

7.000,- Kč

Materiál – Obec

40.000,- Kč

Vrata a malování na HZ

170.000,- Kč

Z rezervy

252.000,- Kč
Usnesení č. 215 bylo schváleno

4. Žádost o dotaci
Předsedající informoval zastupitelstvo o podání žádosti Mikroregionu Slušovicko o
dotaci na naučné stezky v rámci Mikroreginu slušovicko. Zastupitelé vzali na vědomí.

5. Odkup pozemků
Předsedající předkládá ke schválení prodej části pozemku panu ing. Lukáši Turnovi,
bytem Všemina 285 část p.č. 2409/5 – 148 m2, zapsané na LV 10001 – 50/ 1m2. Záměr
prodeje pozemku byl vyvěšen dne 24.8 2016 a sejmut dne 9. 9. 2016.
Nebyly vzneseny žádné připomínky
Předsedající dává hlasovat.
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

☐
7

☐
0

☐
1

Výsledek hlasování

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č. 2409/5 – 148 m2 – 50,- Kč /1m2 panu
ing. Lukáši Turnovi, bytem Všemina č. 285.

Usnesení č. 216 bylo schváleno

Předsedající předkládá zastupitelstvu žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2414, zapsané na
LV 10001 pana Petra Chovance, bytem Všemina č. 138.
Nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající navrhuje vyvěsit záměr prodeje části
pozemku p.č. 2414, zapsané na LV 10001 – 138m2
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dává 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

☐
8

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 2414 – 138 m2, zapsané na
LV 10001 panu Petru Chovancovi, bytem Všemina č. 138.
Usnesení č. 217 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předsedající předkládá ke schválení odkup pozemku p.č. 993/2 – 96 m2, zapsané na LV 105,
od pana Petra Tomšů, Všemina č. 146. Náklady hradí obec. Obec prodává pozemek 2334/3 –
208m2 zapsané na LV 10001 panu Petrovi Tomšů, Všemina čp. 146.
Nebyly vzneseny žádné připomínky
Předsedající dává 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

☐
8

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo odkup pozemku p.č. 993/2 – 96 m2zapsané na LV 105, od pana Petra
Tomšů, bytem Všemina č. 146. Náklady hradí obec. Obec prodává pozemek 2334/3 – 208 m2
zapsané na LV 1001 panu Petrovi Tomšů, Všemina čp. 146
Usnesení č. 218 bylo schváleno
6. Nákup osobního vozidla
Místostarosta předkládá zastupitelstvu návrh na nákup osobního vozidla Dacia Dokker
pro potřeby obce Všemina, protože stávající auto Škoda Felicia je již v nevyhovujícím
stavu. Tato značka se zvolila kvůli výhodnějším cenám, než u prvotně navrhovaného
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Citroenu Berlingo. Cena je za vozidlo s klimatizací, benzínovým motorem 1,6 SCe 75 kW,
gumovými koberci, zimními pneumatikami a tažným zařízením.

Byly osloveny tyto autosalony:




Autosalon Kromexim, Louky 412,
Ramach AUTO, Vsetín, Bobrky 380
Auto AD s.r.o., náměstí Svobody 1258, Kunovice

Kompletní nabídku (včetně zimní gum)podaly tyto autosalony:
- Autosalon Kromexim, Louky 412, l – cena 280 992,- Kč včetně poklic
- Ramach AUTO, Vsetín Bobrky 380 – nabídka se zimními pneumatikami nebyla doručena
- Auto AD s.r.o. náměstí Svobody 1258, Kunovice – 280 990,- Kč bez poklic
Vzhledem k výše uvedeným cenám doporučuje místostarosta nákup vozu od autosalonu
Kromexin.
Ing. Roman Matušů doporučuje namontovat na střechu hagusy pro pozdější možnost
namontování střešního nosiče. Ing. Adolf Drábek žádá o namontování karty GPS. Ing.
Matůšů dodává, že poplatek za GPS je měsíčně 1.200,- Kč a nemyslí si, že by se to obci
vyplatilo.
Nebyly vzneseny jiné připomínky.
Předsedající dává 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

☐
8

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo nákup osobního vozidla pro obecní účely - Dacia Dokker
od společnosti Kromexim v hodnotě 280 992,- Kč.

Usnesení č. 219 bylo schváleno
7. Různé
1. Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na uskutečnění předvánočního setkání
důchodců dne 19.11.2016.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dává 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

☐
8

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo termín předvánočního setkání důchodců dne 19. 11. 2016
Usnesení č. 220 bylo schváleno
2.Předsedající předkládá zastupitelstvu žádost o příspěvek na provoz Diakonie ČCE středisko Vsetín, Strmá 34/2, 755 01 Vsetín do výše 15.000,- Kč.
Zastupitelé nesouhlasím s poskytnutím finančního příspěvku.
Předsedající dává hlasovat.
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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

☐

☒

☐

☐
0

☐
8

☐
0

Výsledek hlasování

☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o finanční příspěvek Diakonie ČCE - středisko Vsetín,
Strmá 34/2, 755 01 Vsetín.
Usnesení č. 221 bylo schváleno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Všemina předkládá výroční zprávu ZŠ a MŠ
Všemina za rok 2015. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4.Ing. Roman Matůšů vznáší dotaz, zda platí rekreační poplatky majitelé rekreačních objektů,
kteří ve svých zařízeních ubytovávají hosty. Předsedající odpovídá, že na území obce Všemina
se rekreační poplatky nevybírají.
Místostarosta dodává, že rekreační poplatek lze stanovit obecní vyhláškou. Záleží tedy na vůli
zastupitelstva.
5. František Čala a paní Eva Čalová, Všemina čp. 194 – směna pozemku – informace o
vyvěšení záměru
Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru směny pozemku a zřízení věcného břemene týkající
se vlastnictví manželů Čalových ihned po vyřešení vlastnických práv k daným pozemkům dle
geometrického plánu 1257-0027/2015.
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Přesedající dává 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

☐
8

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru směny pozemku a zřízení věcného břemene týkající
se vlastnictví manželů Čalových ihned po vyřešení vlastnických práv k daným pozemkům dle
geometrického plánu 1257-0027/2015.
Usnesení č. 222 bylo schváleno
V 18.00 hodin se zastupitelé přemístili k budově obchodu č.p. 259, kde jednání pokračovalo
ohledně nadstavby smíšeného zboží. Zastupitelé se potkali s manželi Kučerovými a prošli
lokalitu. Bylo dohodnuto, že se starosta setká s projektantem a projednaní možné úpravy
projektu kvůli zachování soukromí na pozemku pana Kučery.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Závěr

Předsedající ukončil zastupitelstvo v 19,00 hodin.

