ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 31.8.2015

Přítomno: 5 členů zastupitelstva (později 8 členů)
Neomluven: Ing. Adolf Drábek
Hosté:
Antonín Štěpánů, Mgr. Jana Tomšů

1) Zahájení.
2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu.
3) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
4) Žádosti o poskytnutí dotace- MS Všemina, TJ Sokol, SDH Všemina
5) Žádosti o zřízení vodovodní přípojky
6) Žádost o sponzorskou pomoc – Český svaz chovatelů Slušovice
7) Žádost o příspěvek na pletací příze
8) Žádosti o byt
9) Žádost o odkup železného schodiště
10)Žádost o provádění údržby
11)Rozpočtová opatření
12)Různé
13)Závěr

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 21. 8. do 1. 9. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“ od 21. 8. do 1. 9. 2015.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 Zákona o obcích).
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu a schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva
ze dne 18. 6. 2015 a schválení programu jednání zastupitelstva
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Zastupitelstvo obce Všemina určuje zapisovatelku paní Ludmilu Jančovou a ověřovatele zápisu
pana Aloise Garguláka a paní Mgr. Bc. Martu Korytarovou.
K zápisu z minulého zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky.
Na jednání zastupitelstva se dostavil pan Antonín Štěpánů, který už několik let sbírá historické
dokumenty i materiály ze současnosti o obci Všemina a žádá zastupitelstvo, aby tyto materiály
byly zpracovány a vydány knižně.
Předsedající podává návrh na změnu a doplnění programu jednání v bodě č. 3 – Schválení
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek č. …….. Eva Čalová č. d. 194. Bod č. 4 vydání
knihy o obci Všemina. A do bodu č. 15. různé, zařadit výběrové řízení na změnu č. 2 Územního
plánu obce Všemina.
Přesedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování:

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

PRO
☐
☒
☐
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☐
☒
☒
☐
☒
5

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva. Dále schvaluje změnu programu – bod

č. 3 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek č. …….. Eva Čalová č. d. 194
a bod č. 4 – Vydání knihy o obci Všemina. U všech ostatních bodů dojde ke změně pořadí
o dva body. A do bodu č. 15 Různé, zařadit bod č. 1 – výběrové řízení na zpracování změny
územního plánu č. 2 obce Všemina.
Jako ověřovatele zápisu Mgr. Bc. Martu Korytarovou a pana Aloise Garguláka a zapisovatelku
paní Ludmilu Jančovou. Dále zastupitelstvo schválilo zápis z jednání zastupitelstva ze dne
18. 6. 2015
Usnesení č. 112 bylo schváleno
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na zřízení věcného břemene – obec jako
oprávněná na pozemek p.č. …………….. , který je ve vlastnictví obce a který paní Eva
Čalová, Všemina č. 194 od obce odkupuje.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

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

PRO
☐
☒
☐
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☐
☒
☒
☐
☒
5

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo zřízení věcného břemene – obec jako oprávněná, na pozemek č.
………….. Eva Čalová, Všemina č. 194.
Usnesení č. 113 bylo schváleno
4. Kniha o obci Všemina
Host pan Antonín Štěpánů informuje zastupitelstvo o sbírce materiálů o obci Všemina, které
sbírají někteří občané obce a které jsou k dispozici u paní Mgr. Jany Tomšů. Jedná se o
materiály, které jsou z historického hlediska pro obec velmi významné, z oblasti celé historie,
např. kultury, církve, školství, myslivosti sportu atd. Pan Štěpánů žádá zastupitelstvo o doplnění
plánu priorit zastupitelstva do dalších let o zpracování knihy ze sesbíraných materiálů tak, aby
se kniha stihla vydat do oslav výročí obce 650 let, což je v r. 2023. Předsedající navrhuje zadat
zpracování knihy paní Mgr. Janě Tomšů, která je kronikářkou obce, u které jsou všechny
materiály shromážděny, a velmi aktivně se historií obce zabývá.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a bude s paní Mgr. Janou Tomšů v této věci
spolupracovat.
V 17. hod. 13 min. se na zasedání dostavila zastupitelka p. Jana Ježíková.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 31.8.2015
V 17 hod. 14 min. se na zasedání dostavil. Místostarosta p. Ing. Lukáš Turna.

5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení smlouvy o smlouvách budoucích se
společností E-ON o právu vedení inženýrských sítí na pozemku p.č. 80 v k.ú Všemina –
smlouva č. 1030025850/001, a p.č. 2334/3, 2334/14, 2334/11, 2334/12 v k.ú Všemina –
smlouva č. 1040009612/001, jejichž výlučným vlastníkem je obec Všemina.
Nebyly vzneseny žádné připomínky
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☐
☒
☒
☒
☒
7

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvy o smlouvách budoucích se společností EON o právu
vedení inženýrských sítí na pozemku p.č. 80 v k.ú Všemina – smlouva č. 1030025850/001, a
p.č. 2334/3, 2334/14, 2334/11, 2334/12 v k.ú Všemina – smlouva č. 1040009612/001, jejichž
výlučným vlastníkem je obec Všemina a pověřuje starostu k podpisu.
Usnesení č. 114 bylo schváleno

17.20 minut se na jednání zastupitelstva se dostavil zastupitel ing. Roman Matůšů.

6. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku – MS Všemina, TJ Sokol, SDH Všemina
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení žádosti o finanční příspěvek MS Všemina,
TJ Sokol Všemina a SDH Všemina. Žádosti byly podány řádně a v daném termínu. Dále
předkládá ke schválení veřejnoprávní smlouvy. TJ Sokol Všemina žádá o 45.000,- Kč, MS
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Všemina žádá o 35.000,- Kč a SDH Všemina žádá o 35.000,- Kč. Smlouvy i žádosti jsou
uloženy u účetní obce Všemina.
Pan Štefan Vojtek konstatuje, že by se složkám dané částky měly poskytnout, protože jejich
činnost je pro život v obci nepostradatelná. Dále chválí aktivní přístup složek v posledních
letech.
Nebyly vzneseny žádné připomínky
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

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

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

☐
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvky – MS Všemina – 35.000,-, TJ Sokol Všemina
– 45.000,-a SDH Všemina – 35.000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvy č.
2/2015 – MS Všemina,č. 1/2015 – TJ Sokol Všemina a č. 3/2015 - SDH Všemina a pověřuje
starostu k podpisu smluv.
Usnesení č. 115 bylo schváleno

V 17.hod. 45 min. se na jednání zastupitelstva se dostavila paní Mgr. Jana Tomšů –
kronikářka obce, která zpracovává kroniku obce. Informuje zastupitele o kronice, kterou
v současné době dokončuje a žádá zastupitelstvo o zajištění svázání kroniky, v hodnotě cca
10.000,- Kč. Předsedající navrhuje řešit navýšení rozpočtu v bodě 14. Rozpočtová opatření.
Dále p. Mgr. Jana Tomšů zastupitelstvo informuje o své rozsáhlé činnosti, která je spojena
s vedením kroniky.
V souvislosti s žádostí pana Antonína Štěpánů o vydání knihy o obci Všemina, projednávaného
v bodě 3., zastupitelstvo obce požádalo p. Mgr. Janu Tomšů o zpracování této knihy z materiálů,
které má jako kronikářka k dispozici. P. Mgr. Jana Tomšů souhlasila s ročním termínem na
zpracování knihy.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že kniha o historii a současnosti Všeminy bude do konce
příštího roku zpracovaná a připravena k vydání.
7. Žádosti o vodovodní přípojky
Předsedající zastupitelstvo informuje o zveřejnění možnosti, zajistit občanům, kteří nejsou
připojeni na vodovodní řád, aby o toto požádali na obci. Obec zajistí projektanta, který projekt
zpracuje. Zájemci si budou přípojku hradit sami.
Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí
8. Žádost o finanční příspěvek – Český svaz chovatelů
Předsedající předložil zastupitelstvu žádost Českého svazu chovatelů ve Slušovicích na
finanční příspěvek 3.000,- na pořádanou výstavu.
Předsedající navrhuje zakoupit a uhradit pro výstavu Českého svazu chovatelů ve Slušovicích
krmivo pro vystavené zvířectvo v hodnotě 3.000,- Kč.
Předsedající navrhuje řešit zvýšení rozpočtu v bodě 14. Rozpočtová opatření.
9. Žádost o finanční příspěvek na pletací přízi
Předsedající předložil zastupitelstvu žádost paní Jarmily Maliňákové, Všemina č. 246 o
finanční příspěvek 1.234,- Kč.
Předsedající navrhuje zakoupit a uhradit pletací přízi na pletení obvazů pro charitu ve výši
1.234,- Kč.
Předsedající navrhuje řešit zvýšení rozpočtu v bodě 14. Rozpočtová opatření

10. Žádosti o byt
Předsedající předložil zastupitelstvu žádosti občanů obce o přidělení obecních bytů. Obec
v současné době volný byt nemá.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádosti občanů o obecní byty.
11. Žádost o odkup železného schodiště
Předsedající předkládá zastupitelstvu záměr prodeje železného schodiště za cenu 10,- kč za
1 kg.
Nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky
Přesedající dal hlasovat.

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

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

☐
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje železného schodiště, demontovaného z budovy
obecního úřadu za cenu 10,- Kč za 1 kg.
Usnesení č. 116 bylo schváleno
12. Žádost o provádění údržby
Předsedající překládá zastupitelstvu návrh na provádění údržby mostu u č. domu 151. Jedná se
o most, který není v majetku obce. Ale je zařazen do pasport místních komunikací. Zastupitelé
navrhují provádět průběžnou údržbu.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

☐
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0
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Zastupitelstvo obce schválilo provádět pravidelnou údržbu mostu u č. domu 151, který je zařazen
v pasportu místních komunikací.
Usnesení č. 117 bylo schváleno

13. Rozpočtová opatření
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na rozpočtová opatření:
Příjmy
Prodej dřeva

250.000,- Kč

Výdaje
Služby k výpočetní technice
Buňky – za obecním úřadem
Kontejnery
Krmivo pro výstavu – Chovatelé
Slušovice
Příze

80.000,- Kč
300.000,- Kč
200.000,- Kč
3.000,- Kč
1.234,- Kč

334.234,- Kč

Z rezervy

Nebyly vzneseny žádné připomínky
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

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

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

☐
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření – zvýšení příjmů o 250.000,- Kč, zvýšení výdajů
o 595.000,- z rezervy obce 334.234,- Kč.
Usnesení č. 118 bylo schváleno

14. Různé
1. Předsedající zahajuje výběrové řízení na zpracování změny č. 2 Územního plánu obce
Všemina.
Bylo obesláno pět firem.
1. Urbanistický ateliér Zlín Tř. T. Bati 399 Zlín,
2. Ing. Arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858 Zlín
3. Ing. Arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500 Zlín,
4. ATELIER B.ZLIN, Slovenská 2868 Zlín
5. S-projekt plus, a.s. Třída Tomáše Bati 508 Zlín,
O účast neprojevily zájem dvě firmy:
1. Urbanistický ateliér Zlín, Tř.T.Bati 399 Zlín
2. ATELIER B.ZLIN, Slovenská 2868 Zlín.
Předsedající předal místostarostovi tři obálky, který je před zastupiteli otevřel.
1. Obálka Ing. Arch. Vladimír Dujka, projektové a poradenská činnost, Kamenná 3858
Zlín,
nabídka ve výši 217.800,- Kč
2. Obálka S-projekt plus třída Tomáše Bati 508, Zlín oznamuje, že z důvodu malé
projekční kapacity v oblasti územního plánování nabídku nepodávají.
3. Obálka Ing. Arch. Jitka Šimordová, Pod vodojemem 4500, Zlín, nabídka ve výši
116.523,- Kč.
Předsedající navrhuje zadat vypracování změny č. 2 Územního plánu Všemina paní Ing. Arch.
Jitce Šimordové, Pod vodojemem 4500 Zlín, která podala nejnižší cenovou nabídku. Nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy
Členové zastupitelstva podepsali protokol o účasti na výběrovém řízení, který je přílohou č. 2
zápisu, včetně tří obálek s nabídkami.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly podány
Přesedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování:
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Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo zadat vypracování změny č. 2 Územního plánu Všemina paní
Ing. Arch. Jitce Šimordové, Pod vodojemem 4500 Zlín, která podala nejnižší cenovou
nabídku - 116.523,- Kč

Usnesení č. 119 bylo schváleno

2. Předsedající informuje zastupitele o možnosti získání dotace až 90 % na nástavbu auta pro
svoz bioodpadů. Jedná se o nadstavbu, která by usnadnila manipulaci s 1000 l kontejnery.
Navrhuje podat žádost o tuto dotaci.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
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ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 31.8.2015
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo podat žádost o dotaci na nástavbu na auto pro svoz bioodpadů.
Usnesení č. 120 bylo schváleno

3. Paní Jana Ježíková žádá o doplnění vitrín u horního obchodu o magnety a černý podklad do
jedné z vitrín. Dále žádá obec o zajištění likvidace přepáleného oleje z domácností.
4. Pan Ing. Roman Matušů vznáší dotaz, kdo zajišťuje prodej dříví z obecních lesů. Prodej dříví
zajišťuje lesní hospodář pan Vladimír Hefka. Pan Matušů žádá o prověření, za jakou cená prodává1 m3 pan Hefka a za jakou cenu jiné firmy. Dále vznáší dotaz, jestli jsou majetkově
vyřešeny pozemky v okolí zahrádkářské budovy. Předsedající odpovídá, že dořešeny budou až
po rozhodnutí k čemu bude určena obecní parcela, která vznikla po demolici zahrádkářské
budovy.
5. Pan Alois Gargulák informuje o hasičském autě, které zatím nebylo dodáno kvůli homologaci
majáků. Ta byla zpozděňa kvůli 14 – denní dovolené na daném úřadě. Dále informuje o
možnosti podání žádosti o přestavbu hasičské AVIE. Kde by došlo k instalaci 1000 l nádrže a
místní hasiči by byli schopni zasahovat u menších lesních požárů, dopravních nehod a např.
uklízet silnice po povodních. Nebylo by potřeba povolávat hasiče z okolí.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Usnesení č. 121 bylo schváleno

7. Pan Ing. Lukáš Turna informuje, že demolice zahrádkářské budovy byla provedena. Dále
dodává, že vzhledem k dřívějšímu rozhodnutí, by si zastupitelé měli na příští zasedání
zastupitelstva přichystat návrhy na budoucí využití této lokality. Zastupitelstvo určí několik
možných variant a následně (nejspíš v posledním čísle zpravodaje v roce 2015) by představilo
varianty občanům, kteří by formou referenda vyjádřili svůj názor. Ten bude sloužit zastupitelům
jako pomocné měřítko při rozhodování o dalším využití oblasti.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

13. Závěr
Předsedající ukončil zastupitelstvo v 19.00 hodin.

