ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 3.6.2015

Přítomno: 8 členů zastupitelstva – viz prezenční listina, příloha č. 1 zápisu
Omluven: Štefan Vojtek
Hosté:
František Čala

1) Zahájení.
2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu.
3) Schválení prodeje pozemků.
4) Seznámení s výsledkem výběrového řízení akce „Demolice víceúčelového objektu
zahrádkářů“. Výběr a schválení zhotovitele veřejné zakázky.
5) Seznámení s výsledkem výběrového řízení akce „Dodávka hasičských vozidel typu tranzit.“.
Výběr a schválení zhotovitele veřejné zakázky.
6) Pravidla a program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Všemina spolkům a organizacím a
návrh veřejnoprávní smlouvy.
7) Prodloužení splatnosti místních poplatků.
8) Schválení záměru prodeje pozemků.
9) Různé.
10) Diskuze.
11) Závěr.
1. Zahájení

Pan starosta Robert Tomšů /dále předsedající/ zahájil jednání zastupitelstva obce v 17.00 hodin,
zjistil usnášení schopnost a přednesl program jednání zastupitelstva. Dále předsedající navrhl
jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Bc. Martu Korytarovou a Janu Ježíkovou . Jako zapisovatelka
byla ustanovena paní Ludmila Jančová.
K zápisu z minulého zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒
8

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva, jako ověřovatele zápisu Mgr. Bc. Martu
Korytarovou a paní Janu Ježíkovou a zapisovatelku paní Ludmilu Jančovou. Dále zastupitelstvo
schválilo zápis z jednání zastupitelstva ze dne 8. 4. 2015
Usnesení č. 85 bylo schváleno

2. Prodej pozemku

Na jednání zastupitelstva se dostavil jako host pan František Čala, manžel paní Evy Čalové, Všemina
č. 194, která žádá obec o odprodej pozemků od obce dle vyhlášeného záměru. Proto předsedající mění
program jednání.
Jedná se o pozemky dle GP 1257-0027/2015 p.č. 2409/9 - 19 m2, parc.č. 49/3 - 5 m2 /díl e/,

parc.č. 2409/5 – 3 m2 /díl i/, parc.č. 49/3 - 28 m2 /díl d/, parc.č. 2409/5 – 22 m2 /díl j/, v k.ú.
Všemina zapsaných na LV 10001 pro obec Všemina, paní Evě Čalové, bytem Všemina
čp. 194
Předsedající sděluje, že v případě prodeje, bude na pozemku váznout věcné břemeno, kdy bude Obec
Všemina oprávněná a kupující jako povinný poskytnout pozemek obci za účelem jakéhokoliv zásahu
ze strany obce.
Paní Mgr. Bc Korytarová nesouhlasí s prodejem celého pozemku, pouze odprodej části po hranici
plotu. Ing. Lukáš Turna a Martin Skovajsa namítají, že opětovný geometrický plán neodpovídá tomu,
jak byli dohodnuti při posledním zaměřování geometrem. Ing. Adolf Drábek a předsedající navrhují
prodat pozemek dle posledního geometrického plánu.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat o odprodeji části pozemků dle GP 1257-0027/2015 p.č. 2409/9 - 19 m2,

parc.č. 49/3 - 5 m2 /díl e/, parc.č. 2409/5 – 3 m2 /díl i/, parc.č. 49/3 - 28 m2 /díl d/, parc.č.
2409/5 – 22 m2 /díl j/, v k.ú. Všemina zapsaných na LV 10001 panu Františku Čalovi a a paní
Evě Čalové, Všemina č. 194.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

☐

☒

☐

Ježíková Jana

☐

☒

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Skovajsa Martin

☐

☒

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☐

☒

Výsledek hlasování

2

6

☐
0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce neschválilo prodej o pozemků dle GP 1257-0027/2015 p.č. 2409/9 - 19
m2, parc.č. 49/3 - 5 m2 /díl e/, parc.č. 2409/5 – 3 m2 /díl i/, parc.č. 49/3 - 28 m2 /díl d/, parc.č.
2409/5 – 22 m2 /díl j/, v k.ú. Všemina zapsaných na LV 10001 pro obec Všemina, paní Evě
Čalové, bytem Všemina čp. 194.
Usnesení č. 86 nebylo schváleno
3. Prodej pozemku
Předsedající předkládá zastupitelstvu žádost manželů Evy a Tomáše Zavadilových, Všemina
č. 293 kteří žádají o odkup části pozemku od obce p.č. 2409/5 na LV 10001 o výměře 1 m2,
p.č. 2409/8 v hodnotě 50,- Kč za 1 m2. Veškeré náklady za převod pozemků nese kupující.
Tato část pozemku je zastavěná oplocením.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dává hlasovat o prodeji pozemku manželům Evě a Zavadilovým

Návrh usnesení:

zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

Výsledek hlasování

8

0

☐
0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku č. 2409/5, LSV 10001 o výměře 1 m2, cena za
1 m2 je 50,- Kč, manželům Haně a Tomáši Zavadilovým, bytem Všemina č. 293.

Usnesení č. 87 bylo schváleno

4. Seznámení s výsledkem výběrového řízení akce „Dodávka hasičských vozidel
Výběr a schválení zhotovitele veřejné zakázky.
Předsedající seznamuje zastupitelstvo s výsledkem výběrového řízení akce „Dodávka
hasičských vozidel. Dne 25. 5. 2015 proběhlo výběrové řízení. Přihlásila se pouze jedna firma
Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče. Zastupitelstvo obce Všemina na základě
hodnocení hodnotící komise v souladu s ustanovením §81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění a znění zadávací dokumentace rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny
včetně DPH zakázky malého rozsahu, zadané podpůrně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách na akci Dodávka hasičských vozidel typu tranzit takto:
1. Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče. IČO 00544957 Údaje z nabídky
uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria:
-

Nabídková cena včetně DPH - 3 kusy vozidel je 2,359.137,- Kč.
Cena vozidla včetně DPH pro obec Všemina je 786.379,- Kč
Ing. Adolf Drábek vznáší dotaz, zda jsou členové SDH Všemina obeznámeni s nákupem a
typem vozidla. Velitel zásahové jednotky a zastupitel Alois Gargulák odpovídá, že všichni
členové jsou seznámeni a je o tom i písemný zápis.
Nebyly vzneseny jiné připomínky.

Předsedající dává hlasovat o výběru dodavatele:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI

ZDRŽEL SE

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

Výsledek hlasování

8

0

☐
0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Všemina na základě hodnocení hodnotící komise v souladu
s ustanovením §81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
a znění zadávací dokumentace rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny včetně DPH zakázky malého
rozsahu, zadané podpůrně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci
Dodávka hasičských vozidel typu tranzit takto:
1. Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče. IČO 00544957. Údaje z nabídky
uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
-

Nabídková cena včetně DPH - 3 kusy vozidel je 2,359.137,- Kč.
Cena jednoho vozidla pro obec Všemina je 786.379,- Kč

( POZN. 300 000 Kč obec získala jako účelovou dotaci od zlínského kraje na nákup nové
hasičské techniky).
Zastupitelstvo obce Všemina pověřuje starostu Pana Roberta Tomšů podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče. IČO 00544957 v souladu
s nabídkou uchazeče. Cena vozidla včetně DPH pro obec Všemina je 786.379,- Kč
Usnesení č. 88 bylo schváleno

5. Seznámení s výsledkem výběrového řízení akce „Demolice víceúčelového objektu
zahrádkářů“. Výběr a schválení zhotovitele veřejné zakázky.

Ing. Lukáš Turna informuje zastupitelstvo o výsledku výběrového řízení akci „Demolice víceúčelového
objektu zahrádkářů“. O výběru a schválení zhotovitele veřejné zakázky. Bylo osloveno šest firem, do
výběrového řízení se přihlásily 3 firmy.

Nabídka č.

1

Obchodní firma:

Zdeněk Vaculík

Se sídlem :

756 31 Liptál 178

Právní forma :

fyzická osoba

IČ:

62316745

Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :

-

Nabídková cena včetně DPH

: 493 232,- Kč

Pořadí č. 2
Nabídka č.

2

Obchodní firma:

TM Stav, spol. s r.o.

Se sídlem :

Jasenice čp. 729, 755 01 Vsetín

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

48399477

Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
-

Nabídková cena včetně DPH

: 528 601,- Kč

Pořadí č. 3
Nabídka č.

3

Obchodní firma:

JASY Vsetín s.r.o.

Se sídlem :

4. května 353, 755 01 Vsetín

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

25860852

Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
-

Nabídková cena včetně DPH

: 536 037,- Kč

Byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou:
Nabídka č.

1

Obchodní firma:

Zdeněk Vaculík

Se sídlem :

756 31 Liptál 178

Právní forma :

fyzická osoba

IČ:

62316745

Nabídková cena včetně DPH :

493 232,- Kč

Ing. Adolf Drábek vznáší dotaz, jaké bude využití plochy po demolici zahradkářské budovy.
Předsedající odpovídá, že bude provedena anketa mezi občany, jakou mají představu následného využití.
Návrhy určí zastupitelstvo obce a občané si vyberou jednu z možných variant.Paní Jana Ježíková namítá,
že anketa mezi občany po demolici je zbytečná. Ing. Lukáš Turna doplňuje, že o demolici bylo už dávno
rozhodnuto a není třeba se k tomu opakovaně vracet.
Jiné návrhy a dotazy nebyly vzneseny.
Předsedající dává hlasovat o výběru a schválení zhotovitele veřejné zakázky.

zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☐

PROTI
☒

ZDRŽEL SE

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin

☐
☒

☐
☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

Výsledek hlasování

5

1

☐
2

☐

☐

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Všemina na základě hodnocení hodnotící komise v souladu s ustanovením
§ 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zněním zadávací
dokumentace
ROZHODLO
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria –nejnižší
nabídkové ceny včetně DPH zakázky malého rozsahu zadané podpůrně dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce „Demolice
víceúčelového objektu zahrádkářů“ takto :
Pořadí č. 1
Nabídka č.

1

Obchodní firma:

Zdeněk Vaculík

Se sídlem :

756 31 Liptál 178

Právní forma :

fyzická osoba

IČ:

62316745

Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
-

Nabídková cena včetně DPH

Pořadí č. 2
Nabídka č.

2

Obchodní firma:

TM Stav, spol. s r.o.

Se sídlem :

Jasenice čp. 729, 755 01 Vsetín

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

48399477

: 493 232,- Kč

Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
-

Nabídková cena včetně DPH

: 528 601,- Kč

Pořadí č. 3
Nabídka č.

3

Obchodní firma:

JASY Vsetín s.r.o.

Se sídlem :

4. května 353, 755 01 Vsetín

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

25860852

Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
-

Nabídková cena včetně DPH

: 536 037,- Kč

Zastupitelstvo obce Všemina pověřuje starostu obce pana Roberta Tomšů podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem:
1
Obchodní firma:

Zdeněk Vaculík

Se sídlem :

756 31 Liptál 178

Právní forma :

fyzická osoba
Usnesení č. 89 bylo schváleno

6. Pravidla a Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Všemina
spolkům a organizacím a návrh veřejnoprávní smlouvy.
Předsedající předkládá zastupitelstvu program a pravidla pro poskytování dotací spolkům
v obci Všemina a fyzickým a právnickým osobám a dále návrh veřejnoprávní smlouvy.
Program, pravidla a veřejnoprávní smlouva jsou přílohou zápisu 2,3,4.
POZN.: všechny podklady pro dotace jsou umístěny na stránkách obce Všemina.

Poskytování dotací
1. Programové dotace
a. Dotace poskytnuta na základě Programu vytvořeného speciálně pro jeden daný
účel. V případě obce Všemina je tímto účelem poskytnutí dotace na činnost
spolků. Spolky dále v žádosti uvedou, na jaký účel konkrétně žádají dotaci.
b. Jednoznačně se zde vymezí pravidla pro poskytování dotací spolkům.

c. Schválení optimálně vždy na posledním jednání ZO v kalendářním roce, doba
pro vyvěšení na úřední desce (i elektronické) je 90 dnů, po 30 dnech od
vyvěšení mohou dávat spolky žádosti. Žádost bude podána na
standardizovaném formuláři, kde spolky uvedou potřebné údaje a obec tak
bude mít dostatek informací o jejich činnosti, členské základně, účelu,
připravovaných akcích apod.
d. Po uplynutí lhůty pro podání žádostí budou tyto vyhodnoceny a na nejbližším
jednání ZO bude schváleno poskytnutí dotací a jednotlivé veřejnoprávní
smlouvy.
e. Ke konci roku předloží spolky vyúčtování poskytnuté dotace.
2. Individuální dotace
a. O tyto dotace může žádat jakákoli fyzická či právnická osoba.
b. Podmínky stanoví Pravidla. Tato pravidla schválí ZO.
c. Žadateli jsou dána přesná pravidla včetně standardizovaných formulářů.
d. Ihned po zveřejnění mohou žádat o dotace. Poskytnutí dotace a uzavření
veřejnoprávní smlouvy schvaluje ZO.
3. Finanční dary při vítání občánků, životních jubileích, charitativním organizacím apod.,
které nejsou vázány na účel, se dále poskytují na základě darovací smlouvy.
Vyúčtování se nepožaduje.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dává hlasovat o pravidlech a Programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Všemina spolkům a organizacím a návrhu veřejnoprávní smlouvy.
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin

☒
☒

☐
☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

8

0

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

☐

☐

Zastupitelstvo schválilo program a pravidla o poskytování dotací z rozpočtu obce Všemina
spolkům obce a Pravidla pro poskytování dotací fyzickým a právnickým osobám. Dále
schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy. Jednotlivé dotace a podpisy veřejnoprávních smluv
budou schvalovány po obdržení žádostí o dotaci.

Usnesení č. 90 bylo schváleno
7. Prodloužení splatnosti místních poplatků.
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na prodloužení splatnosti místních poplatků – sběr,
svoz komunálních odpadů, kabelové televize, psa a hrobových míst do 30. 11. 2015.
Nebyly vzneseny žádné připomínky
Předsedající dává hlasovat
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin

☒
☒

☐
☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

Výsledek hlasování

8

0

☐
0

☐

☐

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Všemina schvaluje prodloužení splatnosti místních poplatků do 30. 11.
2015
Usnesení č. 91 bylo schváleno

8. Schválení záměru prodeje pozemku
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh vyvěsit prodej pozemku p.č. 63/9 – 76 m2 a p.č.
63/10 - 23 m2 v hodnotě 50,- Kč/m2 panu Martinu Mahdalovi, Všemina č. 75.
Jedná se o zastavěnou část pozemku oplocením.
Nebyly vzneseny žádné připomínky
Předsedající dává hlasovat

zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☐

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☒

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin

☒
☒

☐
☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

Výsledek hlasování

7

0

☐
1

☐

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením prodeje pozemku p.č. 63/9 – 76 m2 a p.č. 63/10 23 m2 v hodnotě 50,- Kč/m2 panu Martinu Mahdalovi, Všemina č. 75.
Usnesení č. 92 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Různé
1. Předsedající předkládá ke schválení záměr zakoupit nakladač k traktoru v hodnotě
70.000,- Kč, který je v majetku obce.
Ing. Roman Matušů vznáší dotaz, zda traktor projde servisem, v jakém technickém stavu
v současné době je a jestli to nebude na tak malý traktor velké zatížení. Předsedající
odpovídá, že traktor v nejbližší době projde servisem a je v dobrém technickém stavu.
Rok výroby 2006.
Jiné připomínky nebyly vzneseny
Předsedající dává hlasovat.
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení nakladače k traktoru v hodnotě 70.000,- Kč.
Usnesení č 93 bylo schváleno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Veřejnoprávní smlouva – dotace na lesní hospodářství od KÚ Zlínského kraje.
Předsedající předkládá zastupitelstvu veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace na lesní
hospodářství s KÚ Zlínského kraje.
Nebyly vzneseny žádné připomínky
Předsedající dává hlasovat
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu na dotaci na lesní hospodářství od KÚ
Zlínského kraje a pověřuje starostu k podpisu.
Usnesení č. 94 bylo schváleno

10. Diskuze


Paní Jana Ježíková navrhuje, aby obec finančně přispěla na obnovu památníku padlým na
Oškerových pasekách. Pomník není v majetku obce. Paní Ježíková zjistí, kdo je majitelem
pomníku.



Pan Ing. Adolf Drábek nesouhlasí s prioritou pozemkového vyřešení u zahrádkářské
budovy. Tvrdí, že všechny pozemky byly vyřešeny v době, kdy byl pan Drábek starostou
obce. Předsedající oponuje, že se v blízkosti zahrádkářské budovy nacházejí ještě 2
soukromé pozemky, které je nutné odkoupit, aby bylo možné tuto lokalitu, do budoucna,
plnohodnotně využít. Místostarosta upozorňuje pana Ing. Adolfa Drábka na to, že byl na
pracovní schůzku, kde se probíraly priority řádně pozván, ale nezúčastnil se jí. Ten
odpovídá, že se jí nezúčastnil kvůli nedostatku času.



Dále vznáší připomínku, že stavební povolení na Investiční akci – chodník od kostela
k Sedláčkům bylo vyřízeno taktéž za jeho působení starostou obce. Starosta oponuje, že
žádné stavební povolení nikdy nebylo vyřízeno, bylo pouze územní rozhodnutí.



Dále se Ing. Drábek dotazuje, proč platí obec firmě Satturn, když se dají naladit programy
zdarma. Předsedající odpovídá, že obec platí za provoz a správu kabelové televize a některé
placené programy.



Pan Ing. Drábek nesouhlasí s ukončením provozu kabelové televize. Míní, že obec už ji
nechce dál provozovat a proto nutí občany k žádostem o odpojení kabelové televize u jejich
domů. Předsedající odpovídá, že všichni zastupitelé jsou seznámeni s tím a taky to dříve
odsouhlasili, že kabelová televize již není nadále z technických důvodů provozuschopná a
proto bude k 31. 12. 2015 ukončen její provoz. Občané si z tohoto důvodu pořizují náhradní
varianty a tím pádem žádají o zrušení přípojek, aby nadále nemuseli platit poplatek obci za
provoz kabelové televize, a potažmo obec nebude platit za provozování těchto přípojek
firmě Satturn. Není tedy pravda, že by obec občany nutila žádat o zrušení přípojky.



Ing. Lukáš Turna připomíná, že je nutné dořešit povolení jízdy nákladním soupravám na
svoz dříví po cestě za dolní hospodou, která byla opravena obcí. Dále navrhuje, aby byl
aktualizován passport účelových komunikací (polních cest), ze kterého by bylo patrné, které
cesty mohou občané ke svozu dřeva používat. Pan Ing. Drábek doplňuje, že je jediná
možnost řešení, a to výkup těchto cest.



Alois Gargulák informuje zastupitele, že bude provedena kontrola SDH Všemina,
Hasičským záchranným sborem Zlín.



Host pan František Čala se dotazuje, kdo uhradí tři zbytečné geometrické plány a nesouhlasí
s neschválením prodeje části pozemku p.č. LV dle posledního geometrického plánu. Žádá
zastupitelstvo o písemné zdůvodnění neschválení prodeje části pozemku. Pan Ing. Roman
Matůšů odpovídá, že náklady spojené s odkupem pozemků od obce hradí vždy kupující.

13. Závěr
Předsedající ukončil zastupitelstvo v 18.hod. 20 minut.

Zapsala:

Ludmila Jančová

Starosta obce:

Robert Tomšů

……………………………………

Místostarosta:

Ing. Lukáš Turna

……………………………………

Ověřovatel:

Mgr.Bc. Marta Korytarová

……………………………………

Ověřovatel:

Jana Ježíková

……………………………………

