ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.3.2016

Přítomno: 9 členů zastupitelstva.

1 Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Všemina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v zasedací
místnosti OÚ Všemina 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 22. 3. 2016 do 30. 3. 2016. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§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
Ing. Romana Matušů, jako zapisovatelka byla ustanovena paní Ludmila Jančová.
K zápisu z minulého zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky. Zastupitel Ing. Adolf Drábek
oznamuje, že se k zápisu vrátí v bodu “Různé”.
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

9

☐
0

☐
0
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu paní Mgr. Martu Korytarovou a pana
Ing. Romana Matušů a zapisovatelku paní Ludmilu Jančovou. Dále schválilo zápis z jednání
zastupitelstva dne 11.2.2016
Usnesení č. 178 bylo schváleno
3. Schválení výběru dodavatele na úpravu komunikace III/4915, II. Etapa, dle
výběrového řízení.

Místostarosta předkládá zastupitelstvi ke schválení výběr dodavatele na úpravu komunikace
III/4915, II. Etapa, dle výběrového řízení. Bylo doručeno osm nabídek. Postup výběru byl dle
cenové nabídky.
S nějnižší cenovou nabídkou byla vybrána Obchodní firma:
Se sídlem :

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Právní forma :

akciová společnost

IČ:

60838744

STRABAG a.s.

Vyloučeny byly firmy ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 02604795 a firma Antonín Pavelka, Všemina 258, 763 15 Všemina,
IČ: 14657350.
Zastupitel Ing. Adolf Drábek namítá, nedělejme něco, co je proti něčemu. Napřed udělejme
kanalizaci a potom se můžou dělat chodníky. Dále namítá, že v minulých letech byl pan
Tomšů, paní Korytarová a paní Ježíková proti výstavbě chodníků a teď je chtějí budovat a že
hrají líbivou politiku. Předsedající odpovídá, že splašková kanalizace povede v komunikaci
a nebude stavbou chodníku ovlivněna. Proto, se do jedné části komunikace umístní společná
kanalizace (která bude v budoucnu využita jako dešťová) a do druhé části splašková kanalizace.
Ing. Drábek trvá na tom, že všichni lžou, že toto dříve zamítli a teď tvrdí něco jiného. Dále trvá
na zapsání, že on je absolutně proti budování nových chodníků v celé obci. Bude souhlasit, až
po vybudování kanalizace.
Jiné připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dále předkládá návrh na stavební dozor při této investiční akci. Ten bude provádět
Ing. Karel Martinec.
Přesedající dal hlasovat:
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Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

8

1

0

Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všemina v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění a zněním zadávací dokumentace ve věci veřejné
zakázky na stavební práce „Všemina – úprava silnice III/4915, II. etapa“.

ROZHODLO

o vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení
uchazeče
ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 02604795
Odůvodnění:
Uchazeč neprokázal kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem v
kvalifikační části zadávací dokumentace.

o vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení
uchazeče:
Společnost fyzických osob
Vedoucí společník:
Antonín Pavelka, Všemina 258, 763 15 Všemina, IČ 14657350
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Společník:
Antonín Pavelka, Všemina 333, 763 15 Slušovice, IČ 64325334

Společník:
Ing. Petr Chmelař, 763 18 Trnava 295, IČ 72435631

Společník:
Libor Pavelka, 763 25 Újezd 260, IČ 03982190

Odůvodnění:
Uchazeč neprokázal kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem
v kvalifikační části zadávací dokumentace.

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 zadané podpůrně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Všemina –
úprava silnice III/4915, II. etapa“ takto :

Pořadí č. 1
Nabídka č
Obchodní firma:

3
STRABAG a.s.

Se sídlem

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

60838744

Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria:
Nabídková cena včetně DPH

:

3 143 298,83,- Kč
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Pořadí č. 2
Nabídka č.

1

Obchodní firma:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Se sídlem :

Mlýnská 68, 602 00 Brno

Právní forma :

akciová společnost

IČ:

25317628

Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně DPH

:

3 595 873,83,- Kč

Pořadí č. 3
Nabídka č.

5

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

:

3 629 924,98,- Kč

Pořadí č. 4
Nabídka č.
Obchodní firma:
Se sídlem :

7
MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou

Právní forma :

akciová společnost

IČ:

26788675

Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně DPH

:

3 730 991,- Kč
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Pořadí č. 5
Nabídka č.

4

Obchodní firma:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Se sídlem :

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

26229455

Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně DPH

:

4 148 727,- Kč

Pořadí č. 6
Nabídka č.
Obchodní firma:

8
KKS, spol. s r.o.

Se sídlem :

Příluky 386, 760 01 Zlín

Právní forma :

společnost s ručením omezeným

IČ:

42340802

Údaje z nabídky uchazeče, která byla předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně DPH

:

4 464 449,60,- Kč

Stavební dozor: Ing. Karel Martinec, Nivy II 4271, 760 01 Zlín.

Zastupitelstvo obce Všemina
POVĚŘUJE
starostu obce pana Roberta Tomšů podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
STRABAG a.s. v souladu s nabídkou uchazeče.
Usnesení č. 179 bylo schváleno

4. Schválení průjezdu Barum rally
Předsedající předkládá žádost Společnosti RALLYE Zllín spol. s r.o. Hornomlýnská 3715,
760 001 Zlín o povolení průjezdu Barum rally ve dne 26.8 – 28.8.2016 – úsek Koliba – tenisové
kurty.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
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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

☒

Výsledek hlasování

9

☐
0

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo průjezd Barum rally ve dne 26.8 – 28.8.2016 – úsek Koliba –
tenisové kurty.
Usnesení č. 180 bylo schváleno

5. Rozpočtová opatření
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na rozpočtová opatření, informuje zastupitele
o špatném technickém stavu budovy obecního úřadu a její rekonstrukci, která se komplikuje
a proto se významně zvyšuje rozpočet na rekonstrukci. Dále informuje o údržbě veřejné zeleně,
kdy budeme využívat služeb při sekání trávy firmy Partr, o opravách na hřbitově – rozvody
vody, opravách křížů, o nutnosti přemístnění kříže na horním konce, z důvodu nesouhlasu
současného majitele, aby kříž byl na jeho pozemku do prostor točny na konci obce, o passportu
veřejného osvětlení – (zmapování všech světel v obci a jejich technického stavu), o investici na
budově dolního obchodu – výstavba bytů, kde musí být provedena hluková studie.
Ing. Adolf Drábek namítá k přemístění kříže, že dříve s umístněním kříže na svém pozemku
majitel souhlasil a teď s tím naráz nesouhlasí. Připomíná, že majitel je příbuzným starosty obce.
Starosta odpovídá, že majitel pozemku je jeho příbuzný, ale ten majitel, který s umístněním
souhlasil, zemřel, takže majitel je jiný a zkrátka s tím nesouhlasí. Paní Ježíková namítá, že kříž
není viditelný, tak by bylo vhodné jej přestěhovat. Ing. Drábek s tím nesouhlasí.
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Rozpočtová opatření:
Opravy na hřbitově

230.000,- Kč

Plocha za OU –dokončení

60.000,- Kč

Rekonstrukce obce

200.000,- Kč

Hluková statika, spr. popl.stav. pov. byty na dolním obchodě

70.000,- Kč

Nafta, benzin – údržba veřejné zeleně

10.000,- Kč

Materiál – výsadba

5.000,- Kč

Sekání trávy – výsadba – služby – veř.zeleň

60.000,- Kč

Opravy strojů – sekačky, pila,

5.000,- Kč

Projekty – veřejná zeleň

40.000,- Kč

Oprava křížů

180.000,- Kč

Passport – veřejné osvětlení

50.000,- Kč

Poplatek za televize

3.500,- Kč

Projekt na opravu křížů – 2

10.000,- Kč

Celkem zvýšení výdajů

923.500,- Kč

Z rezervy

923.500,- K

Jiné 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.

☒

☐

☐

☐
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Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
1

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření – zvýšení výdajů o 923.500,- Kč.
Z rezervy obce z minulých let zvýšit příjmy o 923.500,- Kč
Usnesení č. 181 bylo schváleno

6. Schválení stanov DSO – Mikroregionu Slušovicko
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení doplnění stanov DSO – Mikroregionu
Slušovicko o bod XI. Odstavec č. 4 – svazek vybírá členské poplatky od obcí mikroregionu pro
Místní akční skupinu Vizovicko a Slušovicko.
Ing Drábek vznáší dotaz, co nám do dnešního dne přinesl Mikroregion Slušovicko. Starosta
odpovídá, že se připravuje projekty pro budování naučných stezek, propagaci regionu,
a spolupráci mezi obcemi.
Jiné 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

8

☐
1

☐
0

☐
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění stanov DSO – Mikroregionu Slušovicko o bod XI.
Odstavec č. 4 – svazek vybírá členské poplatky od obcí mikroregionu pro Místní akční
skupinu Vizovicko a Slušovicko.
Usnesení č. 182 bylo schváleno
7. Schválení závěrečného účtu DSO – Mikroregion Slušovicko
Předsedající předkládá ke schválení závěrečný účet DSO Mikroregion Slušovicko a zprávu
o přezkoumání výsledku hospodaření DSO. Nebyly shledány chyby a nedostatky.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední a elektronické desce obce Všemina od
1. 3. 2016 do 17. 3. 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.
Matůšů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
1

☐
0

☐

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet DSO – Mikroregion Slušovicko za rok 2015
s celoročním hospodařením DSO – Mikroregionu Slušovice a to bez výhrad. Zastupitelstvo
vyjádřilo souhlas s hospodářským výsledkem DSO Mikroregionu Slušovicko.
Usnesení č. 183 bylo schváleno.
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8. Schválení doplnění pasportu místních komunikací
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení doplnění pasportu místních komunikací –
č. 1, jedná se o čtyři komunikace. Dále je to rozšíření o značení v ulici ke hřišti a ostatní
chybějící značení.
Ing. Drábek se dotazuje, jakým způsobem jsou komunikace zařazovány do pasportu a proč jsou
některé komunikace z pasportu vyřazovány. Kdo odsouhlasil, že některé komunikace
z pasportu vypadávají. Upozorňuje zastupitelstvo, že je někdo bude žalovat. On to nebude, ale
někdo to bude. Ing. Drábek obviňuje starostu, aniž by jej nechal vyjádřit se, že lže a trvá na
zapsání do zápisu.
Jiné 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

8

☐
1

☐
0

☐

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění pasportu místních komunikací č. 1 a dále doplnění
dopravního značení v ulici ke hřišti a ostatních komunikací.

Usnesení č. 184 bylo schváleno

9) Schválení věcného břemene E.ON Distribuce a.s. Česká republika
Předsedající předkládá žádost E.ON Distribuce a.s. , se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49,
České Budějovice o zřízení věcného břemene na pozemek č. 2348/15 v kú Všemina, který je
zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 pro katastrální území Všemina, jehož je obec
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jediným a výlučným vlastníkem. Dále předkládá ke schválení smlouvu s E.ON Distribuce a.s.
se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice.
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

9

☐
0

☐
0

☐

Návrh usnesení:
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice o zřízení věcného břemene na pozemek
č. 2348/15 v kú Všemina, který je zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 pro katastrální
území Všemina, jehož je obec jediným a výlučným vlastníkem. E.ON Distribuce a.s. jako
oprávněná a Obec Všemina jako povinný.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330026068/004 a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Usnesení č. 185 bylo schváleno

10) Schválení vyúčtování veřejnoprávních dotací – složky obce
Předsedající předkládá zastupitelstvu vyúčtování veřejnoprávních dotací za rok 2015, které
obec poskytla Mysliveckému spolku, TJ Sokol Všemina a SDH Všemina.
Informuje zastupitelstvo, že všechny složky podaly vyúčtování v řádném termínu a dotaci
vyúčtovaly doloženými účetními doklady, dle smlouvy a bez závad.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dal hlasovat:

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.3.2016
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

9

☐
0

☐
0

☐

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vyúčtování veřejnoprávních dotací dle uzavřených smluv,
poskytnutých obcí Všemina v roce 2015 Mysliveckému spolku Všemina, TJ Sokol Všemina a
SDH Všemina.
Usnesení č. 186 bylo schváleno

11. Schválení navržené trasy kanalizace
Předsedající předkládá zastupitelstvu žádost o připojení kanalizace na čistírnu odpadních vod
v majetku města Slušovice. Jedná se o projekt společného kanalizačního řádu obcí Všemina,
Neubuz a Dešná. Varianta s vlastní ČOV je příliš komplikovaná, proto se rozhodlo o variantě
vest kanalizaci do Slušovic.
Dále předkládá cenovou nabídku na projekt :Aglomerace Všemina – odkanalizování od firmy
Centroprojekt Group a.s. Štefánikova 167, 760 01 Zlín ve výši 110.110,- Kč. Každá obec se
bude na financování podílet podílem dle počtu obyvatel.
Dále informuje zastupitelstvo o podání žádosti o prodloužení stavebního povolení na výstavbu
kanalizace.
Ing. Drábek nesouhlasí a tvrdí, že tento projekt připojení kanalizace na ČOV, která je v majetku
města Slušovice už byl zpracovaný. Starosta obce oponuje, že nebyl nikdy zpracovaný. Ing.
Drábek oponuje, že starosta lže a pořád jenom lže. Ing. Drábek tvrdí, že projekt na výstavbu
kanalizace do Slušovic a připojení se na ČOV ve Slušovicích byl zpracovaný firmou
Centroprojekt a.s. Zlín a Ing. Petr Hradecký starosta Slušovice odmítl připojení naší obce na
kanalizaci města Slušovice.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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Místostarosta navrhuje, aby pan Drábek na příštím zastupitelstvu předložil výše zmiňované
projekty a hlasovat se bude až potom.
Ing. Adolf Drábek odpovídá že projekty na další jednání zastupitelstva dodá.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Schválení záměru obce – prodej pozemku
Předsedající předkládá zastupitelstvu záměr obce prodat pozemek p.č. 2334/3 – 208 m2 ,
zapsané na LV 10001 pro obec Všemina, panu P. Tomšů, bytem Všemina čp. 146.
Cena bude stanovena podle kupní smlouvy, kterým obci manželé Tomšů č. 146 prodali
v minulých letech v hodnotě 5,- Kč/m2, ovšem o dotčeném pozemku se dozvěděli až po změně
operátu. Dále předsedající navrhuje, aby ostatní náklady hradil kupující.
Podle ustanovení zákona o obcích, č.128/2000 Sb., § 39 odst. 1. má být záměr obce o prodeji
pozemku zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před projednáním na schůzi zastupitelstva obce,
aby se k němu mohli občané vyjádřit. Vyjádření je možné předložit nebo zaslat písemně na
Obecní úřad Všemina, 763 15 Slušovice.
Ing. Drábek namítá, že tento pozemek už byl jednou obcí vykoupený. Napadá zastupitele, že
zase jenom lžou. Před čtyřma rokama bylo odsouhlaseno vykoupení pozemků od majitelů
v ulici (pod Čupem). Dále namítá, proč se lidem neřekne pravda, proč se pořád občanům jenom
lže. (Nikdo ze zastupitelů neví, o čem se lže).
Zastupitelé se odmítají s panem Ing. Drábkem hádat. Pan Drábek uráží zastupitele pana Aloise
Garguláka, že je hlupáček a hlupáčkem zůstane.
Jiné 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.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.3.2016
Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
1

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 2334/3 – 208m2 , zapsané na LV
10001 pro obec Všemina, panu Petr Tomšů, bytem Všemina čp. 146 v hodnotě 5,- Kč/1m2.
Ostatní náklady bude hradit kupující.
Usnesení č. 187 bylo schváleno
13. Schválení nájemní smlouvy pro stavbu Všemina úprava silnice III/4915, II. Etapa.
Předsedající předkládá zastupitelstvu žádost o pronájem pozemku - Nájemní smlouvu – nájem
části nemovité věci č. 04/03/16 s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
se sídlem k Majáku 5001, 761 23 Zlín.
Zlínský kraj je výlučným a jediným vlastníkem p.č. 2372/1 1 o výměře 17907 m 2, plocha
pronajímané části je 223 m2 za úplatu. Zlinský kraj přenechá obci Všemina do nájmu část
o celkové výměře 223 m2 za účelem výstavby chodníku v úseku od kostela k dolnímu obchodu.
Dle smlouvy nájem potrvá od 15.4.2016 do 14.4.2018. Po geometrickém zaměření a kolaudace,
kdy bude daný pozemek oparcelován, požádá obec Zlínský kraj o bezplatný převod, který musí
schválit zastupitelstvo Zlínského kraje.
Ing. Drábek souhlasí jen v případě, když v den kolaudace této investiční akce bude pronajímaný
úsek bezplatně převeden z vlastnictví KÚ Zlín do vlastnictví Obce Všemina.
Dále předsedající předkládá smlouvu
Jiné připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO
☐
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.

☒

☐

☐
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Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

8

☐
0

☐
1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Nájemní smlouvu – nájem části nemovité věci č. 04/03/16
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace se sídlem k Majáku 5001, 761 23
Zlín a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 188 bylo schváleno
14. Odkoupení pozemků
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na odkoupení pozemků od manželů Anny a Milana
Pečeňových č.p. 164 a pana Petra Hubáčka č.p. 196.
Jedná se geometrický plan č. 1214-22/2014 v kú Všemina – Pečeňovi 4 m2 a pan Hubáček
12 m2.
Pozemky leží pod stávající místní komunikací kterou je nutné opravit.
Pan Drábek nesouhlasí s opravou cesty, (citace:) protože současný starosta, nebo neví který
podepsal územní plán, tam udělal cestu, to znamená – obec to teď zaplatí, místo aby tam byl
zákaz vjezdu velkých nákladních aut k firmě Medoks, které byl povolen provoz bývalým
zastupitelstvem a díky které se cesta výrazně poškozuje.
Pan Ing. Drábek pokračuje (citace:) namítá, že my tam podporujeme hokejisty, my tam
podporujeme všechno. Předsedající odpovídá, že cesta tam stojí už několik set let. S tím pan
Ing. Drábek souhlasí, ale znovu se dotazuje proč se tam povolil provoz firmě Medoks spol.
s.r.o. Občané se na něj obrací s dotazy, jak se to bude řešit. Pan Ing. Drábek jim neodpovídá,
protože (citace:) jej už Všemina nezajímá. (několikrát zopakováno).
Pan Ing. Matůšů vznáší připomínku, že cesta tam ujíždí už když chodil do Všeminy do školy,
takže ten problém je už dlouhodobý, dávno před tím, než vznikla firma Medoks s.r.o.
Jiné připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.3.2016

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

☐

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

8

Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemku od pana Pečeně a nákup pozemku od pana Petra
Hubáčka, a směnu pozemku s panem Břetislavem Kučerou, za účelem opravy cesty v ulici na
Cigánce, aby komunikace byla v majetku obce. Vše dle geometrického plánu č. 1214-22/2014
v kú Všemina.
Usnesení č. 189 bylo schváleno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Projednání a schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních
neinvestičních dotací žadatelům

Místostarosta předkládá zastupitelstvu žádosti o finanční dotace od: Myslivecký spolek
Všemina – žádá o 35.000,- Kč, SDH Všemina – žádá o 49.000,- Kč, Římskokatolická farnost
Všemina žádá o 49.000,- Kč, TJ Sokol Všemina – žádá o 45.000,- Kč.
Ing. Drábek protestuje, proč složky žádají o 49.000 Kč Proč nežádají o 50.000,- Kč, je to pro
něj směšné, jako pro člověka. Místostarosta odpovídá, že o takové částky žádají spolky, ne
předkládající. Ing. Drábek žádá, aby z něj zastupitelé nedělali hlupáka, protože to bylo na radu
některých zastupitelů. Dále se Ing. Drábek dotazuje, kolik podporujeme hráčů ze Všeminy,
myslí si, že jen šest. Ing. Drábek navrhuje, aby sportovci dělali brigády, sadili stromky
a vydělávali si sami na sebe. Stejně tak hasiči, v minulosti vybudovali zbrojnici, ať nyní budují
sami a pořádáním placených brigád si vydělávají sami. Zmiňuje, že oni bývalí sportovci
postavili budovu na hřišti. Nejde jen tahat peníze z obce, ale ať začnou pracovat pořádat brigády,
sadit stromky a vydělávat si.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.3.2016
Místostarosta namítá, že konkrétně sportovci pořádájí tři kulturní akce za rok, pořádají také
brigády na hřišti, kroužek pro děti, zápasy atd.. Za to, že se kdysi aktivní členové těchto akcí
a brigád přestali účastnit sporotvci nemohou.
Ing. Drábek oponuje, že kulturní akce se konají z obecních peněz. Předsedající odpovídá, že
kulturní akce jsou pořádány ve spolupráci s obcí, kde obec z rozpočtu hradí pohoštění pro
občany a drobné výdaje. Ostatní prostředky si složky shánějí samy např. od sponzorů.
Předsedající dále navrhuje ke schválení proplácení účetních dokladů pro spolky a organizace
(konkrétně KRPŠ Všemina, ČČK, Včelaři Slušovice, Hokejisti Všemina, Cyklobrána do
prázdnin a Chovatelé Slušovice ), které pořádají akce pro občany, nebo kterých se občané
Všeminy účastní.
Finanční příspěvky těmto složkám a organizacím byly schváleny na jednání zastupitelstva dne
23.11.2015 usn. č.140, při schvalování návrhu rozpočtu na rok 2016.
Předsedající navrhuje ke schválení udělit pravomoc starostovi obce, provádět rozpočtová
opatření v rámci těchto složek na jednotlivé paragrafy a položky, kterých se budou náklady
týkat.
Jiné návrhy a 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

☒

Výsledek hlasování

9

☐
0

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo na základě žádosti finanční neinvestiční dotaci pro:
Myslivecký spolek Všemina 35.000,- Kč
SDH Všemina – o 45.000,- Kč
Římskokatolická farnost Všemina 49.000,- Kč

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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TJ Sokol Všemina – 45.000,- Kč.
Finanční příspěvky budou vyúčtovány dle podepsaných veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce. Zároveň pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávních
smluv.
Zastupitelstvo obce schválilo:
proplácení účetních dokladů pro spolky a organizace (konkrétně KRPŠ Všemina, ČČK, Včelaři
Slušovice, Hokejisti Všemina, Cyklobrána do prázdnin a Chovatelé Slušovice ), které pořádají
akce pro občany, nebo kterých se občané Všeminy účastní.
Zastupitelstvo schválilo pravomoc starostovi obce provádět rozpočtová opatření v rámci těchto
složek na jednotlivé paragrafy a položky, kterých se budou náklady týkat.
Usnesení č. 190 bylo schváleno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Různé
1.
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení žádosti o finanční neinvestiční příspěvky
organizacím, které nepůsobí na území obce Všemina.
Základní organizace 63/03 Českého svazu ochránů přírody, Záchranná stanice volně žijících
živočiců Buchlovice se sídlem Kostelní 403, 687 06 Buchlovice, Diakonie Vsetín, Strmá 34,755
01 Vsetín.
Zastupitelstvo se dohodlo že tyto organizace nebude obec ze svého rozpočtu financovat.
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.

☒

☐

☐

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
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Vojtek Štefan

☒

Výsledek hlasování

9

☐
0

☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítlo poskytnutí neinvestičních finanční dotací organizacím:
Základní organizace 63/03 Českého svazu ochránů přírody, Záchranná stanice volně žijících
živočiců Buchlovice se sídlem Kostelní 403, 687 06 Buchlovice,
Diakonie Vsetín, Strmá 34,755 01 Vsetín,
Usnesení č. 191 bylo schváleno

2. Předsedající předkládá ke shválení žádost firmy KRESTA RACING s.r.o., Plaská 622/3,
150 00 Praha 5 o povolení k užívání oblužné komunkace Všemina – Koliba za účelem
testování vozů na rok 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

☒

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

9

Zastupitelstvo obce schválilo žádost firmy KRESTA RACING s.r.o., Plaská 622/3, 150 00
Praha 5 o povolení k užívání oblužné komunikace Všemina – Koliba za účelem testování vozů
na rok 2016.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 30.3.2016
Trať musí být vždy zabezpečená a komunikace bude uzavřena vždy pouze na dobu průjezdu
závodního vozu.
Usnesení č. 192 bylo schváleno
17. Diskuse





Ing. Drábek napadá všechny zastupitele, že lidem neustále jenom lžou, že se nic v obci za
posledních devět let nevybudovalo, nesmyslně se bude stavět chodník v úseku okolo
Sedláčků, ale on se ničeho neúčastní, protože celá Všemina je mu ukradená (Pan Ing.
Drábek žádá o zapsání doslova).
Dále napadá zastupitelstvo, že na minulém jednání (pozn. kterého se sám účastnil a hlasoval
pro zamítnutí) zamítlo žádost o finanční příspěvek panu Antonínu Vaculíkovi, bytem Liptál
Protože, jak sám pan Drábek řekl, déle mu to dochází a nevěděl, o koho se jedná. Jedná se
totiž o bývalého starostu obce Liptál, který píše knihu a který se významně podílel jako
předseda Sdružení Syrákov na výstavbě vodovodu v obci Všemina. Pan Ing. Drábek napadá
zastupitele, že jsou směšní. Ing. Drábek neustále opakuje, že on vybudoval vodovod
a nynější zastupitelstvo neudělalo vůbec nic. Jen lidem lžou. Kanalizace už mohla být dávno
vybudovaná.
Předsedající namítá, že nelze zadlužit obec 140 miliony – částka, která je odhadem za
vybudování kanalizace v obci. Toto nelze provést bez dotace, jelikož bylo zjištěno, že dotaci
nemáme šanci získat, protože ČOV, na kterou měla být kanalizace napojena – pod
Všeminou, a která byla projektovaná za působení Ing. Drábka, jako starosty, není a nikdy
nebyla v souladu s územním plánem, protože byla vyprojektována v ochranném pásmu 1.
stupně. Což je v rozporu s podmínkami pro získání dotace.



Pan Ing. Drábek dále diskutuje o nájmech obecních bytů, protože nezná obec, ve které by
byl nájem za jeden byt do dvou tisíc. Byty byly vybudovány jako sociální. A on nesouhlasí
s výší nájemného, které je stejné už 18 let. A take nesouhlasí s tím, že obyvatelé těchto bytů
jsou ve špatné sociální situaci.
Předsedající odpovídá že byty jsou sociální doposud, protože udržitelnost dotace je dle
smlouvy na dvacet let. Což ještě neuplynulo. Nájemné stanovovalo zastupitelstvo za
působení pan Ing. Drábka, tehdejšího starosty obce a nelze jej zvýšit dle podepsaných smluv
panem Ing. Drábkem po dobu dvaceti let. Ing. Drábek opět zdůrazňuje, že zase se jenom
lže, že on už tady není devět let.



Pan Ing. Drábek upozorňuje pana Aloise Garguláka, velitele SDH Všemina, jak se chválí,
že všechno funguje, ale neviděl ani neslyšel, že by hasiči upozorňovali občany na zákaz
pálení trávy. Pan Gargulák odpovídá, že upozornění na zákaz pálení suché trávy má
připravený do zpravodaje, který je v tisku.



Pan Ing. Drábek žádá, a není to jeho žádost, ale některých občanů, aby byly zveřejněny
platy všech, (cituji: od starosty až po posledního zastupitele.) Předsedající odpovídá, že
odměny zastupitelů jsou veřejné dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Sb. zákonů č. 352/2015
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s platností od 1.3.2016. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva podléhají schválení
zastupitelstvem obce a uvolněný starosta má odměnu dle výše uvedeného zákona,
nepodléhající schvalování zastupitelstvem obce.
Dále předsedající dodává, že obecní úřad kontaktoval anonymní tazatel, který na
internetových stránkách obce žádal o zveřejnění platů zastupitelů i zaměstnanců a kterému
bylo zodpovězeno, že může požádat o tuto informaci na obecním úřadě, nebo elektronicky
pouze při splnění požadavků vyplývajících ze zákona .č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Ing. Drábek žádá o zveřejňování platů a odměn ve zpravodaji každý měsíc.


Ing. Drábek upozorňuje, že dříve se hlásil termín veřejných schůzí zastupistelstva a teď se
nehlásí nic. Předsedající odpovídá, že se nikdy nehlásilo v obecním rozhlase, že se koná
zastupitelstvo. Pozvánka je zveřejněna na úřední desce obce Všemina a na zařízení,
umožňujícím dálkový přístup.



Pan Alois Gargulák žádá o ořez stromů v okolí potoka Všeminky, které ohrožují některé
domy. Jedná se mu o úsek od č.p. 153 - dům Pana Aloise Garguláka, pod dům č.p. 202
manželů Rathůských.
Pan Vojtek odpovídá, že v tomto období ořez už provést není možný. Místostarosta
odpovídá, že kontaktoval pana Porubu z Lesů ČR a ten problematické úseky prohlédne a
stanoví další postup. Obec bude během léta přijímat podobné žádosti a ty pak předloží panu
Porubovi.



Pan Štefan Vojtek vznáší osobní prosbu k panu Ing. Drábkovi. Žádá ho, zda by se nedal
změnit styl, projev a způsob komunikace vůči zastupitelům. Sám by se rád zúčastnil
projednávání některých zajímavých bodů, o které žádá pan Ing. Drábek. Ale dodává, že v
takovémto stylu není možné komunikovat, ani reagovat. Je to na škodu, taky i pro pana
Drábka, protože si myslí, že některé věci třeba myslí dobře, ale sám je znemožní svým
projevem. Jedná se o osbní prosbu.



Místostarosta informuje zastupitele o variantách na využití pozemku po budově zahradkářů.
Z ankety byly od občanů navrhnuty tyto variant (první tři):
1) Dům pro seniory
 V současné době se preferuje tzv. Chráněné bydlení.
 Cena za bytovou jednotku cca 1 200 000 Kč.
 Možnost získání dotace.
2) Společenský sál
 Byla rozeslána poptávka po montované hale 30x15 m, výška 8 metrů
 Tato hala by se používala jak pro sportovní tak kulturní akce.
 Nabídková cena za halu bez oken, dveří atd. Cca 2 300 000 Kč.
 Povrch, vytápění a potřebné zázemí tuto částku výrazně zvednou (hrubý odhad
7 000 000 Kč).
3) Řadové domy
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Návrh na prodej pozemků s plánem bytovek,a které by si jednotliví investoři
postavili.
Přibližná cena 1,500.000,- Kč/1 dům

Místostarosta navrhuje, aby se na dalším zastupitelstvu rozhodlo, co bude s tímto
pozemkem dál, protože vyřízení projektů a potřebných povolení zabere hodně času.
Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí.


Ing. Drábek vznáší dotaz na vyúčtování elektrické energie a plynu od frmy Energie pod
kontrolou. Předsedající odpovídá, že vyúčtování proběhne v následujících týdnech.
Ing. Drábek odpovídá, že bude chtít vyúčtování předložit.

Jiné připomínky do diskuse nebyly vzneseny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Závěr
Předsedající ukončil zastupitelstvo v 18.30 hodin.

