ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015
Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni)
Hosté:
František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna
Program: 1) Zahájení
2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015
4) Diskuze
5) Závěr
1. Zahájení

Pan starosta R. Tomšů /dále předsedající/ zahájil jednání zastupitelstva obce v 17.00 hodin,
zjistil usnášení schopnost a přednesl program jednání zastupitelstva.
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

☒

☐

☐

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.
Usnesení č.66 bylo schváleno.
2. Ověření zápisu z minulého jednání ZO, volba ověřovatelů zápisu
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 byly vzneseny připomínky.
Ing. Adolf Drábek má výhrady k rozpočtu na rok 2015. Dotazuje se na položku v rozpočtu,
která se týká projektu na kanalizaci 800.000,- Předsedající vysvětluje, že se jedná o nutnou
revizi už dokončeného projektu na kanalizaci a navíc je v této částce zahrnuta výstavba
kanalizace v úseku pod kostelem.
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Ing. Adolf Drábek oznamuje, že návrh rozpočtu je alibistický.
Ing. Adolf Drábek nesouhlasí se zápisem ze zastupitelstva z 25.2.2015, kde bylo zapsáno, že
nesouhlasí s nahráváním jednání zastupitelstev. Toto není pravdivé, Ing. Adolf Drábek souhlasí
s nahráváním jednání zastupitelstev, ale žádá, aby u přehrávání pro potřeby zápisu byla
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Obavá se možného zneužití tohoto záznamu.
Ing. Adolf Drábek vznáší dotaz, jaká bude cena auta pro svoz separovaných odpadů.
Předsedající odpovídá – Cena auta pro svoz separovaných odpadů, včetně šesti kontejnerů a
štěpkovače je 2,177.395,- Kč. Dotace na celý projekt činí 1,911.227,03 Kč.
Jiné připomínky nebyly vzneseny.
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

☒

☐

☐

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu paní Mgr. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou a zapisovatelku paní Ludmilu Jančovou. Dále schválilo zápis z jednání
zastupitelstva dne 25.2.2015
Usnesení č. 67 bylo schváleno
3. Projednání žádosti o odkup pozemku
Zastupitelstvo se dohodlo změnit program jednání a přednostně projednat žádost o odkup
pozemku manželů Čalových, Všemina č. 194
Na jednání zastupitelstva se dostavili a podali ústní žádost o odkup pozemku manželé Eva a
František Čalovi, Všemina 194. Jedná se o parcely dle geometrického plánu 1257-0027/2015
Parc. Č. 2409/9 – 19 m2, parc. Č. 49/3 – 5m2 /díl e/, parc. č. 2409/5 – 3 m2 /díl i/ parc. č. 49/3
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– 28m2 /díl d/, parc. č. 2409/5 – 22 m2, /díl j/ v k.ú Všemina, zapsaných na LV 10001 pro obec
Všemina.
Předsedající navrhuje, aby manželé Čalovi podali písemnou žádost a poté obec vyvěsí záměr
o odprodeji pozemků.

V 17.hod. 20 min. se na jednání dostavil pan P.Ing. František Kuběna . Zastupitelstvo se
dohodlo změnit program jednání a přednostně projednat žádost o příspěvek pana P. Ing.
Františka Kuběny. který zastupitele informoval připravovaných akcích ve farnosti Všemina,o
pronájmu církevního pozemku ZŠ a MŠ Všemina, kde se připravuje smlouva o dlouhodobém
pronájmu. Dále o církevních pozemcích, v rekreační oblasti Všemina, na kterých si majitel
chaty pan Jindřich Vocel vystavil garáže. Předsedající navrhuje, aby pozemky od církve
odkoupila obec a poté je směnila s majitelem garáží, za pozemek, který je ve vlastnictví p.
Vocela a který je uveden v katastrálních mapách jako účelová komunikace. P. Kuběna navrhuje
obec odkoupit cestu a církev prodá své pozemky panu Vocelovi.
P.Ing. František Kuběna žádá zastupitelstvo o příspěvek na restaurování osmi soch v místním
kostele a dále žádá o schválení každoročního příspěvku na údržbu kostela. Pan Štefan Vojtek
navrhuje, aby starosta při jednání o výši příspěvku na provoz kostela a na restaurování soch
se pokusil projednat možnost odkoupení pozemku u ZŠ a MŠ, který patří církvi, místo
dlouhodobého pronájmu.
Zastupitelé se dohodli, projednat výše uvedené až po výsledku jednání mezi starostou a církví
o odprodeji pozemků.

5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen od 13.2. 2015 do 3.3. 2015.
Byly vzneseny a přijaty připomínky k rozpočtu.
Předsedající navrhuje zvýšit rozpočet ve výdajích složkám SDH Všemina místo 20.000,- Kč
na 35.000,- Kč a Klub rodičů a přátel školy místo 15.000,- Kč na 35.000,- Kč.
Místostarosta obce navrhuje zvýšit rozpočet ve výdajích o 50.000,- Kč na pořízení regálů do
knihovny.

Ing. Adolf Drábek navrhuje zvýšit rozpočet všem složkám ve Všemině na dvoujnásobek,
který byl dosud schvalovaný, protože se jedná o nespravedlivé rozdělování mezi jednotlivými
složkami – nebylo přijato.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh rozpočtu byl vyrovnaný ve výši 19,027.900,- Kč v příjmech i výdajích.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015
Návrh rozpočtu se zvyšuje o 85.000,- Kč ve výdajích.
Z toho o 15.000,- SDH Všemina, 20.000,- Kč KRPŠ, 50.000,- Kč – knihovna regály.
Rozpočet obce Všemina na rok 2015 činí 19,112.900,- Kč v příjmech i výdajích.
Zapojení rezervy z předchozích let činí 2,550.237,- Kč do příjmů.
Rozpis rozpočtu bude proveden neprodleně po schválení zastupitelstvem obce.
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

☒

☐

☐

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015 – příjmová i výdajová část
ve výši 19,112.900,- Kč
Usnesení č. 68 bylo schváleno
6. Různé
1.

Předsedající předkládá ke schválení veřejnoprávní smlouvu s Městem Slušovice
Na zabezpečení provádění zápisu údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí vedených dle zákona č. 111/2009 Sb., kdy na základě této smlouvy
pro obec bude tuto činnost vykonávat Stavební úřad ve Slušovicích.
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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

☒

☐

☐

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Městem Slušovice na zabezpečení
provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí
vedených dle zákona č. 111/2009 Sb. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Usnesení č. 69 bylo schváleno
2 Mistostarosta obce předkládá ke schválení vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Všemina.
Jedná se o rozšíření třídění odpadů o bioodpad a kovy. Plné znění vyhlášky naleznete na
internetových stránkách obce.
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

☒

☐

☐
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Všemina.
Usnesení č. 70 bylo schváleno
2 Předsedající předkládá ke schválení zrušení výběrového řízení na investiční akci
Zpevněná plocha – parkoviště za obecním úřadem. Plocha bude zpevněná provizorně
obalovanou směsí.
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

☒

☐

☐

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všemina schválilo zrušení výběrového řízení na investiční akci
Zpevněná plocha – parkoviště za obecním úřadem
Usnesení č. 71 bylo schváleno
3 Předsedající předkládá ke schválení záměr se zahrádkářskou budovou.
Navrhuje demolici a na následné využití lokality uspořádat anketu ve zpravodaji mezi
místními občany k jejímu dalšímu využití.
Pan ing. Adolf Drábek nesouhlasí s demolicí zahrádkářské budovy.
Jiný návrh nebyl vznesen
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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

☒

☐

☐

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo demolici zahrádkářské budovy a uspořádání
ankety v místním zpravodaji mezi místními občany
Usnesení č. 72 bylo schváleno
4. Předsedající informuje zastupitelstvo o využití pravomoce, která mu byla schválena,
provádět rozpočtová opatření do výše 500.000,- Kč, kdy provedl rozpočtové
opatření k 31.12.2014 na položce nákup pozemků. Snížení rozpočtu ve výdajích
bylo o 500.000,- Kč
Zastupitelstvo vzalo na vědomí

7. Diskuze
Pan Štefan Vojtek žádá starostu o kontaktování zástupce Mikroregionu Slušovicko, ohledně
větší prezentace a zviditelnění obce Všemina ve zpravodaji Mikroregionu. Starosta bude
neprodleně kontaktovat Mikroregion Slušovicko.
Pan Martin Skovajsa vznáší dotaz, zda byl dle domluvy informován pan Vidlář čp. 49,
ohledně postupu prací na plánované rekonstrukce problémového úseku účelové komunikace
nad jeho domem.
Předsedající odpovídá, že bylo provedeno výškové zaměření ing. Ševečkovou a že pan Vidlář
byl řádně informován.
Pan Štefan Vojtek žádá předsedajícího, aby svolal pracovní schůzku zastupitelů, kde by se
stanovily priority zastupitelstva na období 2015-2018. Předsedající se s přítomnými dohodl,
že se pracovní schůzka zastupitelů uskuteční v pátek 20.3.2015 v 17.00 hod.
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Pan Alois Gargulák informuje zastupitelstvo o zásahové jednotce, která je registrovaná u HZS
Vsetín. Ohlašovna požáru je ve Zlíně.
8/ Závěr
Předsedající ukončil zastupitelstvo v 18.hod. 20 minut

