ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Hosté:
František Čala,
Omluven: Robert Tomšů
Program: 1) Zahájení
2) Schválení program, schválení rozšíření program a zrušení bodu č. 4
3) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
4) Složení slibu nového člena zastupitelstva
5) Přijetí rezignace na funkci starosty obce
6) Volba starosty
7) Různé
8) Závěr
1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Všemina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v zasedací
místnosti obecního úřadu v 17.00 hodin panem Ing. Lukášem Turnou - místostarostou obce
(dále jako „předsedající“). Předsedající 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 22. 11. 2016 do 30.11 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).
Předsedající konstatoval, že jako místostarosta svolává zastupitelstvo z důvodu rezignace
starosty pana Roberta Tomšů na funkci starosty obce. Pan Robert Tomšů podal rezignaci dne
22.11.2016, kdy rezignoval na fuknci k 30.11.2016. Dne 22.11.2016 byl pan Robert Tomšů
prokazatelně v pracovní neschopnosti a z tohoto důvodu svolává zastupitelstvo místostarosta
obce.
Předsedající podal návrh na zrušení bodu č. 4 z programu – složení slibu nového člena
zastupitelstva.
Předsedající podal návrh na rozšíření programu jednání zastupitelstva o:
-

Směna pozemku – pan František Čala, Všemina č. p. 194
Určení a schválení způsobu volby starosty
Určení a schválení výkonu funkce starosty (uvolněný/neuvolněný)
Dispoziční oprávnění starosty
Rozpočtová opatření
Inventarizace
Pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření
Volba zástupce obce do Sdružení obcí Syrákov, územní plánování – Městský úřad
Vizovice, MAS Vizovice a Mikroregion Slušovicko.
Smlouva s Římskokatalickou církví Olomouc, Farnost Všemina
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-

Rekonstrukce budovy TJ Sokol
Schválení dodatku ke smlouvě – Vladimír Matušů, Všemina č. 292, Úklid sněhu, údržba
komunikací v a nakládka bioodpadu

Přesedající dal hlasovat o programu -rozšíření programu jednání zastupitelstva a dále o zrušení
bodu č. 4. Složení slibu nového člena zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo program a rozšíření programu jednání zastupitelstva a dále o zrušení
bodu č. 4.
Rozšíření o:
-

Směna pozemku – pan František Čala, Všemina č. p. 194
Způsob volby starosty
Výkon funkce starosty (uvolněný/neuvolněný)
Dispoziční oprávnění starosty
Pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření
Zástupce obce do Sdružení obcí Syrákov, Územní plánování – Městský úřad Vizovice,
MAS Vizovice a Mikroregion Slušovicko.
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Rozpočtová opatření
Inventarizace majetku, plan inventur
Smlouva s Římskokatolickou církví Olomouc, Farnost Všemina
Rekonstrukce budovy TJ Sokol
Schválení dodatku ke smlouvě – Vladimír Matušů, Všemina č. 292, Prohrn sněhu
a nakládka bioodpadu

Zrušení:
- Bod č. 4. – Složení slibu nového člena zastupitelstva
Usnesení č.231 bylo schváleno.
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2. Ověření zápisu z minulého jednání ZO, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Mgr.Bc. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou, jako zapisovatelka byla ustanovena paní Ludmila Jančová.
K zápisu z minulého zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky.
Předsedající dal hlasovat
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu paní Mgr. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou a zapisovatelku paní Ludmilu Jančovou. Zastupitelstvo schválilo zápis z jednání
zastupitelstva dne 17.10.2016
Usnesení č. 232 bylo schváleno
3.Směna pozemků – p. František Čala, bytem Všemina č. p. 194
Na jednání zastupitelstva obce se dostavil pan František Čala, bytem Všemina č. 194, který
předložil vyrozumění o provedeném vkladu do Katastru nemovitostí ve věci
sp.zn. V-11638/2016-705, na základě kterého žádá o směnu pozemku
dle GP 1257-0027/2015 parc. č. 2409/5 díl „e“ o výměře 19 m2, díl „i“ o výměře 3 m2, díl „j“
o výměře 22m2 a parc.č. 49/3 díl „d“ o výměře 33 m2, zapsaných na LV 10001, k.ú. Všemina
nabyvatel p. František Čala za ¼ parc. 2371 zapsaná na LV 218 k.ú Všemina, o výměře 158,25
m2 . Nabyvatel Obec Všemina.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a předsedající konstatoval, že po ověření informací ze
schvalování předchozích zastupitelstev bude zastupitelstvo pokračovat v řešení směny,
popř. prodeje výše uvedených pozemků.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
4. Přijetí rezignace starosty obce
Předsedající předkládá zastupitelstvu rezignaci starosty obce, kterou podal dne 22. 11. 2016.
Starosta obce rezignuje na funkci starosty ke dni 30. 11. 2016.
Úplné znění rezignace na funkci starosty obce Všemina:
Vážené zastupitelstvo, k datu 30. 11. 2016 rezignuji na funkci starosty obce Všemina ze
zdravotních důvodů.
Ve Všemině dne 22. 11. 2016
Robert Tomšů
Starosta obce
Zastupitelstvo vzalo rezignaci na funkci starosty obce na vědomí.

5. Určení a schválení způsobu volby starosty.
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty obce
veřejným hlasováním. Změnu způsobu musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené urny, následně budou
sečteny a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek zkontrolovat. Předsedající
podal návrh na veřejnou volbu starosty.
Jiné návrhy nebyly podány
Předsedající dal hlasovat
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo veřejný způsob volby starosty obce.
Usnesení č. 233 bylo schváleno
6. Volba starosty obce Všemina
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy:
Ing. Lukáš Turna navrhuje Ing. Romana Matušů
Mgr.Bc. Marta Korytarová navrhuje Ing. Romana Matušů
Štefan Vojtek navrhuje Ing. Romana Matušů
Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům a přítomnému hostovi sdělit své
stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Jiné návrhy nebyly podány.
Předsedající dal hlasovat
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☐
☒
☐
☒
☒
7

☐
☐
☐
☐
☐
0

☒
☐
☐
☐
☐
1

Návrh usnesení:
Zastupitelsvo obce Všemina zvolilo starostou obce Všemina pana Ing. Romana Matušů, nar.
12.3.1984, bytem Všemina č. 292,Tuto funkci bude vykonávat s platností od 1.12.2016
Usnesení č. 234 bylo schváleno
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7. Určení a schválení výkonu funkce starosty
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná, ve smyslu §71
zákona o obcích. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat
Výsledek hlasování:

zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☐
☒
☐
☒
☒
7

☐
☐
☐
☐
☐
0

☒
☐
☐
☐
☐
1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo výkon funkce starosty, jako uvolněného starosty obce.
Ing. Roman Matušů bude vykonávat funkci uvolněného starosty obce Všemina s platností od
1.12.2016.
Usnesení č. 235 bylo schváleno
8. Dispoziční oprávnění
1. Návrh na zmocnění pana Ing. Romana Matušů, starosty obce k provádění hospodářských
dispozičních oprávnění s účinností od 1. 12. 2016, k uzavírání smluv a objednávek, k nakládání
se svěřeným majetkem a vynakládáním rozpočtových prostředků
2. Zmocnění pana Ing. Romana Matušů k oprávnění zřídit u pobočky nebo spořitelny účet,
zmocnit v podpisových vzorech funkcionáře nebo pracovníky obecního úřadu k nakládání
s prostředky na účtu, toto zmocnění odvolávat nebo měnit.
3. Zmocnění pana Ing. Romana Matušů k oprávnění přikazovat bance, spořitelně provedení
úhrad v platebním styku, zúčtovacím styku, přikazovat pokladně obecního úřadu provedení
výplat peněžní hotovosti, přikazovat pracovníkům odpovědným za vedení účetnictví, ostatních
hospodářských a účetních operací. Celé znění návrhu dispozičních oprávnění bylo předloženo
zastupitelstvu.
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Předsedající 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

☐

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení

8

Zastupitelstvo obce schválilo zmocnění starosty pana Ing. Romana Matušů k provádění
hospodářských dispozičních oprávnění s účinností od 1.12.2016 a zrušení předchozího
dispozičního oprávnění pro pana Roberta Tomšů.
Usnesení č. 236 bylo schváleno
9. Rozšíření programu o volbu předsedy kontrolního výboru
Předsedající konstatuje, že Ing. Roman Matušů doposud zastával funkci předsedy kontrolního
výboru, kterou od 1. 12. 2016 nemůže vykonávat.
Předsedající dává návrh na rozšíření programu o volbu předsedy kontrolního výboru.
Do funkce předsedy kontrolního výboru navrhuje pana Aloise Garguláka.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat
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Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☐
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☒
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☒
7

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření program o volbu předsedy kontrolního výboru a zvolilo
předsedu kontrolního výboru pana Aloise Garguláka s platností od 1. 12. 2016.
Usnesení č. 237 bylo schváleno
10. Rozšíření programu o volbu člena kontrolního výboru
Předsedající konstatuje, že člena kontrolního výboru doposud zastával pan Alois Gargulák.
Jelikož funkci člena pan Gargulák po zvolení předsedou kontrolního výboru nemůže vykonávat,
předsedající dává návrh na rozšíření programu o volbu člena kontrolního výboru.
Předsedající navrhuje na funkci člena kontrolního výboru pana Štefana Vojtka.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Předsedající 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

☒

☐

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení

8

Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření programu jednání zastupitelstva o volbu člena
kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce zvolilo člena kontrolního výboru pana Štefana Vojtka, s platností od
1.12.2016.
Usnesení č. 238 bylo schváleno
11. Rozšíření programu o bod odměňování předsedy kontrolního výboru a schválení
odměny předsedovi kontrolního výboru
Předsedající navrhuje rozšíření programu o bod odměňování předsedy kontrolního výboru.
Předsedající navrhuje odměnu do výše 1.386,- Kč předsedovi kontrolního výboru panu Aloisi
Gargulákovi v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 352/2015 Sb., o odměnách za
výkon funkce předsedy kontrolního výboru podle § 77 odst. 2 zákona o obcích a to s platností
od 1. 12. 2016.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající 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

☐
0

☐
1
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozšíření program o volbu člena kontrolního výboru. Zastupitelstvo
obce schválilo měsíční odměnu předsedovi kontrolního výboru do výše 1.386,- Kč s platností
od 1.12.2016.
Usnesení č. 239 bylo schváleno
12. Schválení pravomoci starosty provádět rozpočtová opatření
Předsedající navrhuje udělení pravomoci starostovi obce provádět ročně rozpočtová opatření
do výšek 500.000,- Kč – snížení a zvýšení příjmů a výdajů a dále přesuny mezi příjmy a výdaji
– Tato pravomoc by měla trvat do konce volebního období, s platností od 1. 12. 2016. O využití
této pravomoce musí starosta informovat zastupitele na nejbližším jednání ZO.
Ing. Adolf Drábek s udělením pravomoci nesouhlasí z důvodu velkého objemu finančních
prostředků.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny
Předsedající dal hlasovat
Výsledek hlasování:
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

☒

☐
1

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

7

Zastupitelstvo obce schválilo pravomoc starostovi obce provádět rozpočtová opatření do výše
500.000,- Kč ročně – snížení a zvýšení výdajů a dále přesuny mezi příjmy a výdaji, a to do
konce volebního období, s platností od 1.12.2016. Na dalším zasedání informovat zastupitelstvo
o prevedených rozpočtových opatřeních.
Usnesení č. 240 bylo schváleno
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13. Schválení zástupce MAS Vizovice a Slušovicko, Sdružení obcí Syrákov, Územní
plánování Vizovice a Redakční rada zpravodaje obce Všemina.

Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení zástupce obce do:
MAS Vizovicko a Slušovice, Masarykovo nám. 1007,
763 12 Vizovice

Ing. Romana Matušů

Sdružení obcí Syrákov, Liptál 331, 756 31

Ing. Romana Matušů

Územní plánování, Město Vizovice,
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Ing. Romana Matušů

Člena redakční rady zpravodaje obce Všemina

Ing. Romana Matušů

Zároveň se ruší všechna předchozí zastupování, a členství v redakční radě zpravodaje pro
pana Roberta Tomšů.
Jiné návrhy nebyly podány.
Předsedající 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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zvolilo s platností od 1.12.2016 jako zástupce obce pro jednání, s:

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
MAS Vizovicko a Slušovice, Masarykovo nám. 1007,
763 12 Vizovice

Ing. Romana Matušů

Sdružení obcí Syrákov, Liptál 331, 756 31

Ing. Romana Matušů

Územní plánování, Město Vizovice,
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Ing. Romana Matušů

Člena redakční rady zpravodaje obce Všemina

Ing. Romana Matušů

Usnesení č. 241 bylo schváleno

14. Stavební úpravy budovy Obecního úřadu Všemina, č.p. 162, Všemina
Na základě usnesení č. 227 ze dne 17.10.2016, kdy zastupitelstvo obce schválilo výběr
dodavatele firmu Polaštík realizace staveb, s.r.o. Dlouhá 703, 763 15 Slušovice, která podala
nejnižší cenovou nabídku ve výši 718.277,33 Kč vč DPH předsedající předkládá ke schválení
smlouvu a pověření k jejímu podpisu starostu obce Všemina, pana Ing. Romana Matušů.
Zároveň předsedající předkládá zastupitelstvu výběrové řízení na výkon stavebního dozoru na
Stavební úpravy budovy Obecního úřadu Všemina, č.p. 162, Všemina.

Byly osloveno 7 firem:
Ing. Zdeněk Havel, Zlín
František Dorazil, Zlín
Ing. Pavel Andrýsek, Zlín
Artingplus, Valašské Meziříčí
Elma Zlín
Radoslav Šubík , Zlín-Kudlov
Ing. Ewa Hradil, Otrokovice

Nabídku podal:
Ing. Zdeněk Havel, HE-czech, s.r.o.,Tyršova 1272, 755 01 Zlín

67.760,- Kč

František Dorazil, Zlín, Klabalská I 1386, 760 01 Zlín

59.400,- Kč

Ing. Pavel Andrýsek, Česká 4763, 760 05 Zlín

40.000,- Kč

Předsedající navrhuje výběr s nejnižší cenovou nabídkou a to je Ing. Pavel Andrýsek,Česká
4763, Zlín - nabídka ve výši 40.000,- Kč.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy ani připomínky

Předsedající 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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na Stavební úpravy obecního úřadu Všemina, Všemina
162 - firmu Polaštík realizace staveb, s.r.o. Dlouhá 703, 763 15 Slušovice a pověřuje pana Ing.
Romana Matušů k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na výkon stavebního, technického dozoru při
rekonstrukci budovy obecního úřadu s panem Ing. Pavlem Andrýskem ,Česká 4763, 760 05
Zlín , IČO: 72369329 a pověřuje pana ing. Romana Matušů k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 242 bylo schváleno

15. Rozpočtová opatření
Předsedající předkládá ke schválení provést rozpočtová opatření:
Zvýšení výdajů
Rekonstrukce budovy obecního úřadu

719.000,- Kč

Osvětlení kříže na horním konci obce

20.000,- Kč

Technický dozor – rekonstrukce budovy OU

40.000,- Kč

Rozpočtovat z par. 2212 pol. 6121 – investice chodníky – snížit výdaje o 779.000,- Kč

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající 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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo provést k 30.11.2016 rozpočtová opatření
Zvýšení výdajů
Rekonstrukce budovy obecního úřadu

719.000,- Kč

Osvětlení kříže na horním konci obce

20.000,- Kč

Technický dozor – rekonstrukce budovy OU

40.000,- Kč

Snížení výdajů
Rozpočtovat z par. 2212 pol. 6121 – investice chodníky – 779.000,- Kč

Usnesení č. 243 bylo schváleno

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
16. Inventarizace majetku, plán inventur

Předsedající vydal pokyn k provedení inventarizace obecního majetku a v souladu
s ust. §5 vyhl. Č. 270/2010 Sb. byl sestaven plán inventur:
Zahájení inventarizace 31. 12. 2016.
Ukončení inventarizace hmotného i nehmotného majetku a ostatních rozvahových účtů dne 6.
2. 2017.
Inventarizační komise ve složení:

Jana Sedláčková
Ing. Lenka Kadlčáková
Martina Řepová

Ústřední inventarizační komise ve složení:

předseda
členIK
člen IK

Alois Gargulák

předseda ÚIK

Martin Skovajsa

člen ÚIK

Ludmila Jančová

člen ÚIK

Ústřední inventarizační komise zajistí ukončení inventarizace hmotného, nehmotného majetku
a inventarizaci ostatních rozvahových účtů dne 6. 2. 2017.
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky
Předsedající 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

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur k 31.12.2016 a členy inventarizační komise a
ústřední inventarizační komise.
Inventarizační komise ve složení:

Jana Sedláčková
Ing. Lenka Kadlčáková
Martina Řepová

Ústřední inventarizační komise ve složení:

předseda
členIK
člen IK

Alois Gargulák

předseda ÚIK

Martin Skovajsa

člen ÚIK

Ludmila Jančová

člen ÚIK

Invenarizace hmotného a nehmotného majetku obce bude dokončena do 6. 2. 2017.
Usnesení č. 244 bylo schváleno

17. Smlouva s Římskokatolickou církví Všemina

Předsedající předkládá ke schválení smlouvu o spolupráci a výpůjčce mezi Římskokatolickou
farností Všemina a Obcí Všemina. Smlouva je nutná k vydání stavebního povolení na
plánovanou rekonstrukci farního hřiště.
Smlouva byla rozeslána každému zastupiteli, před konáním zastupitelstva. Je omezena na
dobu 10 let od vydání stavebního povolení.
Ing. Adolf Drábek s budováním hřiště na cizím pozemku nesouhlasí.
Pan Štefan Vojtek navrhuje, aby se do výstavby hřiště zapojily spolky působící v obci, aby se
náklady na hřiště snížily.
Předsedající dodává, že doposud je hřiště hojně využíváno bez jakéhokoliv smluvního vztahu
s farností a tato spolupráce funguje. Navíc obec nevlastní v blízkosti školy vhodné pozemky,
kde by se tento záměr dal realizovat.
Předsedající dal hlasovat
Výsledek hlasování
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☐
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta

☒

☐

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☐

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☐
6

☐

☒

0

2

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o spolupráci a výpůjčce mezi Římskokatolickou farností
Všemina a Obcí Všemina a pověřuje pana ing. Romana Matušů k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 245 bylo schváleno
18. Rekonstrukce budovy TJ Sokol Všemina
Předsedající předkládá upravené projekty na úpravu budovy TJ Sokol Všemina, která už je
v majetku obce. V projektu byly provedeny úpravy, kdy se zvýšila kapacita sálu na 100 osob
a v 1 NP bylo zde přidáno pódium. Byla předložena i varianta, kdy by se stavilo v přízemí a
zázemí TJ by se přemístilo do 1. NP. Zde by se dalo uvažovat o pódiu, které by sloužilo jak pro
akce pořádané uvnitř, tak pro akce pořádané venku.
Pan Štefan Vojtek požaduje navýšit kapacitu na minimálně 130 osob a počítat i s tanečním
parketem.
Ing. Adolf Drábek chce postavit sál pro minimálně 150 - 200 osob. A ptá se na příjezdovou
cestu. Která je v současné době po hřišti.
Předsedající navrhuje, že on a starosta obce setkají s projektantem a zkusí projít možné další
úpravy. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

19. Schválení a podpis dodatku k Hospodářské smlouvě – Vladimír Matušů, Všemina
č. 292

Předsedající předkládá zastupitelstvu dodatek č. 7 k Hospodářské smlouvě o úklidu sněhu,
údržbě komunikací v zimním období v obci Všemina, uzavřené dne 3.1.2006 s panem
Vladimírem Matušů, Všemina č. 292.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
Předsedající navrhuje zastupitelstvu prodloužit smlouvu na prohrnování sněhu v obci Všemina
a údržbu komunikací v zimních měsících od 1.1.2017 do 31.12.2017 za cenu 500,- Kč/1 hodina
s panem Vladimírem Matušů, Všemina č. 292
Dále předsedající navrhuje zastupitelstvu, dle dotatku č. 6 ze dne 24.11.2015 prodloužit
smlouvu na nakládku biologického odpadu od 1.1.2017 do 31.12.2017 za cenu 600,- Kč/1
hodina s panem Vladimírem Matušů, Všemina č. 292
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

☒

☐
0

☐
1

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

7

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení smlouvy na úklid sněhu a údržbu komunikací v zimním
v obci Všemina a údržbu komunikací v zimních měsících od 1. 1. 2017 do 31.12.2017 za cenu
500,- Kč/1 hodina s panem Vladimírem Matušů, Všemina č. 292.
Zastupitelstvo schvaluje dle dodatku č. 6 ze dne 24. 11. 2015 prodloužit smlouvu na nakládku
biologického odpadu od 1.1.2017 do 31.12.2017 za cenu 600,- Kč/1 hodina s panem
Vladimírem Matušů, Všemina č. 292.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 246 bylo schváleno
Různé
1. Žádost o postoupení nájmu bytu pana Petra Urbana, Všemina č. 308
Předsedající předkládá zastupitelstvu Žádost o schválení podnájmu bytu, který je v majetku
obce. Nájemce pan Petr Urban, Všemina č. 308, žádá o postoupení užívání bytu č. 3,
v přízemí domu č.p.308 své sestře Alžbětě Urbanové.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
Zastupitelé konstatovali, že dle nájemní smlouvy uzavřené s panem Petrem Urbanem, nar.
Dne 9.9. 1980, ze dne 25.6.2002, bod č. 2.4. převod nájemních práv a povinností ze strany
stávajícího nájemce není možný.
Nebyly vzneseny žádné jiné připomínky.

Předsedající dal hlasovat o zamítnutí žádosti o postoupení podnájmu
Výsledek hlasování:
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 obce zamítlo žádost pana Petra Urbana, Všemina 308, ze dne 21.10.2016, který
žádá o postoupení podnájmu bytu č. 3 v přízemí domu č.p. 308 své sestře Alžbětě Urbanové a
to z důvodu , že dle nájemní smlouvy uzavřené s panem Petrem Urbanem, nar. 9.9.1980 ze dne
25.6.2002, bod č. 2.4. převod nájemních práv a povinností ze strany stávajícího nájemce není
možný.
Usnesení č. 247 bylo schváleno

2. Schválení provozování výherních hracích přístrojů dle zákona č. 202/1990 Sb.
Předsedající předkládá ke schválení provozování výherních hracích přístrojů na rok 2017
v Hostinci u Kachtíků, Všemina 8.
Byla předložena žádost společnosti Štístko, a.s. V potočkách 1020/6, 143 00 Praha 4 –
Modřany, která byla podána dne 5. 10. 2016. Jedná se o provozování výherních hracích přístrojů
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dal hlasovat

Výsledek hlasování:
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 obce schválilo provoz výherních hracích přístrojů, které budou umístěny v
Hostinci u Kachtíků, Všemina č. 8 od 1. 1. 2017 do 31.12.2017 - společnost Štístko, a.s.
V potočkách 1020/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
Usnesení č. 248 bylo schváleno

3. Zabezpečení školy a objednávací systém pro ZŠ a MŠ
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy ve Všemině předkládá zastupitelstvu cenovou
kalkulaci stravovacího a přístupové systému pro ZŠ a MŠ Všemina. Celková cena systému je
174.046,- Kč.
Předsedající dodává, že byla podána žádost o dotaci, ale škola dotaci nezískala, proto se tento
systém musí zakoupit z vlastních prostředků.
Zastupitelé se dohodli a žádají prověřit na příští zastupitelstvo, zda by nebylo možné cenu za
tento, nebo podobný systém snížit.

4. Předsedající veřejně poděkoval bývalému starostovi obce panu Robertovi Tomšů za práci,
kterou vykonal za své působnosti pro obec a novému starostovi přeje hodně úspěchů v jeho
nově zvolené funkci. K tomu se připojuje I zastupitel pan Alois Gargulák.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.11.2016

5. Pan Adolf Drábek předkládá zastupitelstvu projekt kanalizace ve zmenšené podobě, který
kompletní leží v archivu obce, včetně propadlého územního povolení. Pan Drábek konstatuje,
že se 10 let lhalo, že projekt není a že nebylo možné podat žádost o dotaci. A že už mohla být
kanalizace dávno vystavěna.
Alois Gargulák konstatuje, že tento dokument pan Drábek předkládá s půlročním zpožděním.
Předsedající konstatuje, že před deseti lety tady neseděl, a také ví, že byla možnost žádat o
dotaci, ale jelikož bylo zjištěno, že není platné stavební povolení, muselo se od žádosti ustoupit.
Zastupitelé berou na vědomí.

14. Závěr
Předsedající ukončil jednání zastupitelstva v 18.30 hod.

