Obec Všemina
Všemina 162, 763 15, www.obecvsemina.cz, e-mail: podatelna@obecvsemina.cz

Zápis
z jednání zastupitelstva obce Všemina
konaného dne 17.1. 2018 v 17.00 hodin
Přítomno: 9 členů zastupitelstva – viz prezenční listina
1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Všemina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v zasedací
místnosti obecního úřadu 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 9. 1. 2018 – 18. 1. 2018. 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 dle §92 odst. 3 Zákona o
obcích.
Jako zapisovatele zápisu určuje pana Ing. Lukáše Turnu.
Předsedající navrhuje ke schválení program jednání zastupitelstva dle pozvánky, kterou
obdrželi všichni členové zastupitelstva
Program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Schválení zápisu z minulého zastupitelstva
4) Projednání zprávy České inspekce životního prostředí
5) Schválení výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb.
6) Žádosti o finanční podporu
7) Investiční záměry na rok 2018
8) Různé
9) Diskuze
10) Závěr

Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
9

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 411 bylo schváleno
2. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu paní Janu Ježíkovou a Mgr. Bc. Martu
Korytarovou.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Všemina schválilo jako ověřovatele zápisu paní Janu Ježíkovou
a Mgr. Bc. Martu Korytarovou.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒

☐
☐

☐
☐

Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

☒
☒
☒
9

☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
0

Usnesení č. 412 bylo schváleno
3. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva
Předsedající předkládá ke schválení zápis z minulého zastupitelstva.

Předsedající dodává, že v zápisu ze dne 13. 12. 2017 byla zjištěna chyba v číslování usnesení.
Z toho důvodu bylo usnesení č. 397 - schvalování střednědobého rozpočtu ZŠ a MŠ Všemina
na rok 2018 a 2019 rozděleno na dvě usnesení – č. 397 a č. 398. Každý rok je schválen jedním
usnesením. Jedná se o formalitu, v zápise se nic nemění, pouze rozdělení číslování výše
uvedeného usnesení na dvě.
Dále bude změna v zápise z minulého zastupitelstva, usnesení č. 409 kde je uvedeno, že
zastupitelstvo schvaluje nákup hasičské cisterny TATRA. Byla zde uvedená špatná tovární
značka vozidla. Správný název je hasičská cisterna Škoda 706 RTHP CAS 25.
K zápisu vznáší připomínku pan Ing. Adolf Drábek, který se vrací k poznámce, která je
v zápisu týkající se pasportu místních komunikací. Oponuje, že úřad po panu Pekařovi přebral
dobře a neví, kde se pasport ztratil.
Dále se vrací k ocenění mostů. Nesouhlasí s tím, že nejde ocenit most na 1 Kč. Pokud tomu lidé
na úřadu nerozumí, tak ať to nedělají. Dodává, že mosty byly budovány v akci zet a následně
byly převedeny do majetku obce. Pan Ing. Adolf Drábek neví kdo, a kdy z těchto mostů vyčlenil
7 vybraných mostů. V zápise bylo uvedeno, že byly vybrány klíčové mosty. Co to je?
Předsedající odpovídá, že klíčovým mostem se rozumí mosty, které vedou v nejvíce
zabydlených ulicích. Klidně se může slovo klíčové nahradit.
Pan Ing. Adolf Drábek nesouhlasí, protože most u obchodu je klíčový a není v pasportu.
Paní Mgr. Bc Korytarová oponuje, že je to slovíčkaření a je potřeba se věnovat důležitějším
věcem.
Pan Tomšů odpovídá, že mosty nechal ocenit a zařadit do majetku on. Učinil tak kvůli
možnému čerpání dotací při různých mimořádných událostech.
Předsedající dodává, že jsou oceněny na dané částky, protože kdyby byly oceněny na 1 Kč, tak
by se za 1,- Kč následně neopravily a nebylo by možné je pojistit na patřičnou částku.
Pan Ing. Adolf Drábek oponuje, že to není pravda. Pokud je most v majetku a vznikne škoda,
tak dojde k ocenění. Nebude to vysvětlovat. Paní ekonomka neměla pravdu.
Předsedající žádá, aby pan Ing. Adolf Drábek dodal podklady, ze kterých čerpal tyto informace
a po jejich kontrole lze rozhodnout, jaký postup je správný.

Pan Ing. Adolf Drábek odpovídá, že si to na obci mají najít sami. Posedmé opakuje, že chce
vidět zápis, kdo a kdy mosty ocenil.
Pan Tomšů znovu odpovídá, že mosty nechal ocenit on.
Pan Ing. Adolf Drábek se dotazuje, proč nebyl zahrnut i most vedoucí k jeho domu. Může si
tam dát závoru a nikoho tam nepustí.
Pan Tomšů oponuje, že se most nachází na pozemcích státu a proč by to měl hradit.
Předsedající ukončuje debatu a dotazuje se na další připomínky k zápisu.

Pan Ing. Adolf Drábek se vrací k paní Mgr. Janě Tomšů (kronikářka) o které tvrdil, že lhala.
Tak s tím pan Drábek nadále souhlasí.
Předsedající žádá pana Drábka, aby neobhajoval výroky ze zápisu, ale vznesl připomínky
k zápisu. Ostatní se vyřeší v diskuzi.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Pan Ing. Adolf Drábek požaduje provést změny – ale bohužel jaké konkrétní změny požaduje
provést, neuvedl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zápis z jednání zastupitelstva dne 13. 12. 2017
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
9

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 413 bylo schváleno.

4. Projednání zprávy České inspekce životního prostředí
Zpráva přišla 19.12. 2017 a zastupitelé ji dostali e-mailem. Dostala se lhůta 8 dní na odvolání,
ale není proti čemu se odvolat. Sankce byla stanovena na 30 000 Kč a musí to být schválena
zastupitelstvem.
Pokuta byla stanovena za překročení limitu na výpusti u Hájenky na základě anonymního
dopisu, který poukazoval na problém s ČOV u školy.
Předsedající doplňuje, že nejde uhlídat, kdo a co do kanalizace vypouští. Kanalizace se musí
proplachovat častěji.
Je to úsek od Kachtíků až po Hájenku. Jednalo se nejspíš o krev z domácí porážky vylitou do
kanálu, která byla špatně vypláchnuta a zahnila ve starém pórovitém potrubí.
Pan Ing. Adolf Drábek upozorňuje na zápach z potoka, který je neúnosný.
Předsedající odpovídá, že to vše závisí na vybudování kanalizace, ale na tu se nemusí dle platné
legislativy všichni napojit. Což by mohlo ztížit získání dotace.
Pan Ing. Adolf Drábek upozorňuje, že většina domů ve Všemině má tzv. jímku na vyvážení,
ale nikdo ji nevyváží. Všichni to valí do potoka.
Pan Tomšů dodává, že už se jde proti vlastním občanům. Anonymy, udání jdou proti občanům
Všeminy. Jiné obce mají taky problémy, ale bez těchto věcí.
Pan Ing. Adolf Drábek odpovídá, že se bonzuje všude i v EU. Furt se říká, že někdo to dělá. Ať
někdo ukáže rukou na toho, co to dělá.
Předsedající navrhuje úhradu pokuty České inspekci životního prostředí ve výši 30.000,- Kč.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
ZO schválilo úhradu pokuty ve výši 30 000 Kč České inspekci životní prostředí, za překročení
limitů ve výpustích z kanalizace.
ZO schválilo 1. rozpočtové opatření ve výdajích o 30.000,- Kč par. 2321 pol. 5363 Výdej bude
pokrytý z finanční rezervy pol. 8115
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒

☐

☐

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

☒
☒
☒
☒
9

☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 414 bylo schváleno.

5. Schválení výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předsedající předkládá výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. Zpráva byla zastupitelům
zaslána elektronicky. Celkem se na úřad obrátilo 8 žadatelů o informace podle zákona č.
106/1999 Sb.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
ZO schválilo výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
9

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 415 bylo schváleno.
6. Žádosti o finanční podporu
KRPŠ Slušovice žádá o věcný dar na tombolu na ples. Předsedající odpovídá, že vzhledem
k tomu, že naše děti navštěvují školu, mohlo by se jim přispět.

Mgr. Bc. Korytarová odpovídá, že Slušovice nepřispívají na dětský den, kterého se děti ze
Slušovic rovněž účastní.
Pan Ing. Drábek navrhuje koupit koš za 500 Kč a pak požádat Slušovice o příspěvek na místní
akci.
Zastupitelé se shodli na věcném daru do 1000 Kč.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:

ZO schválilo zakoupení věcného daru do tomboly pro KRPŠ Slušovice.
Přesedající dal hlasovat.

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

PRO
☒
☒
☒
☐

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☒

☒
☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
1

Usnesení č. 416 bylo schváleno.

DOTEK VIZOVICE
Předsedající překládá žádost organizace DOTEK Vizovice. Tato organizace poskytuje služby i
našim občanům. V minulosti obec přispívala částkou 5000 Kč.
Předsedající navrhuje schválit věcný dar pro společnost Dotek Vizovice ve výši 5.000,- Kč a
provést rozpočtové opatření č. 2
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZO schválilo věcný dar ve výši 5000 Kč pro organizaci DOTEK VIZOVICE.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2 ve výdajích par. 3599 pol. 5194 ve výši 5.000,- Kč
Výdej bude pokrytý z finanční rezervy obce – pol. 8115
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
9

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 417 bylo schváleno.

HC VŠEMINA TURNAJ MIKROREGIONU
Místní hokejisté žádají o úhradu nákladů ve výši 8.000,- Kč na startovné a reprezentaci naší
obce v rámci hokejového turnaje Mikroregionu Slušovicko
Pan Ing. Drábek namítá, že s finančním darem na staré pány byl takový problém a teď je vše
v pořádku.
Předsedající oponuje, že hokejisté žádají včas před akcí.
Předsedající navrhuje schválit úhradu startovného ve výši 8.000,- Kč. Výdaj pokrýt z finanční
rezervy obce.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
ZO schválilo úhradu startovného ve výši 8.000,- Kč pro místní hokejisty na turnaji, který pořádá
Mikroregion Slušovicko.
ZO schvaluje 3. rozpočtové opatření ve výdajích par. 3419, pol. 5169 ve výši 8.000,- Kč. Výdej
bude pokrytý z finanční rezervy obce pol. 8115.
Přesedající dal hlasovat.

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

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
9

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 418 bylo schváleno.

VLAJKA TIBET
Předsedající předkládá žádost o vyvěšení Tibetské vlajky.
Návrh usnesení:
ZO schválilo zamítnutí žádosti o připojení se do akce VLAJKA pro TIBET.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
9

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 419 bylo schváleno.

ZUŠ MORAVA
Předsedající předkládá nabídku na výuku dechových nástrojů v místní škole. Nápad vzešel od
místních muzikantů, kteří by rádi zajistili své nástupce.
Spoluúčast obce 7250 Kč při jednom žákovi nebo 5550 Kč na půl roku při dvou žácích zbytek
1700 Kč by platili rodiče.
Zatím se zájem nezjišťoval. Když bude větší zájem, je předpoklad ještě nižší ceny.
Pan Vojtek by nejdříve zjistil zájem a pak hlasoval.
Předsedající navrhuje schválit max. výši příspěvku 7250 Kč pro případ jednoho zájemce.
Paní Mgr. Bc. Korytarová dodává, že o výuku hry na hudební nástroje je v obci velký zájem a
předpokládá, že bude i tento druh.
Pan Ing. Drábek dodává, že se zná se zástupci ZUŠ Morava a že s nimi cenu probere. Příspěvku
nerozumí, proč by měla něco platit obec. Jeho dětem taky nikdo nepřispíval.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZO schválilo finanční příspěvek na výuku dechových nástrojů pro ZUŠ MORAVA do výše
7.250 Kč na půl roku.
ZO schválilo 4. rozpočtové opatření – ve výdajích o 7.250,- Kč - par. 3399 pol. 5169. Výdej
bude pokrytý z finanční rezervy obce – pol. 8115.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☒
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
1

Usnesení č. 420 bylo schváleno.

7. Investiční záměry na rok 2018
Předsedající předkládá rozpočty, které zpracovala firma Stavby Polaštík s.r.o. na základě
předchozí dobré zkušenosti z opravy budovy obecního úřadu.


Chodník na hřbitov
o jednalo by se o znovu vybetonování chodníku na hřbitov,
o včetně nového zábradlí,
o drásaný beton včetně kari sítě,
o chodník by se šaloval, aby se do něj dalo upevnit zábradlí,
o asfalt i zámková dlažba není do tohoto terénu vhodná,
o cena 370 917,03 Kč včetně DPH,
o budou osloveny další firmy.

Chodník je už starý a poškodil se při opravách hřbitova, při návozu materiálu.
Pan Ing. Drábek dodává, že tam auto nemá co dělat.
Pan Skovajsa se dotazuje, zda půjde všechen beton pryč? Zda by nešlo ponechat současný
chodník a na to vylít nový chodník.


Oprava šaten na fotbalovém hřišti
o jednalo by se rekonstrukci dvou šaten a sprch,
o budou osloveny i další firmy,
o šatny by využívali i hasiči,
o jsou dva termíny, kdy se dá rekonstrukce provést, před sezonou (březen) nebo po ní
(červenec). Stavařům vyhovuje lépe dřívější termín. Protože v červenci mají mnoho
zakázek. Kvůli nutnosti objednání oken je potřeba jednat rychle.
o předsedající navrhuje zakoupit materiál a práci ať zajistí sokol.
o Místostarosta dodává, že vše, co jsou schopni udělat udělají, ale obkládat, nebo
zednické práce nezajistí.
o Pan Skovajsa dodává, že je s tímto objektem v plánu něco jiného. Mělo se bourat a
přestavovat.
o Místostarosta oponuje, že rekonstrukci ZO zastavilo.
o Předsedající upřesňuje, že bylo dohodnuto, že se spraví plochy, příjezd a elektřina.
Současný stav šaten moc reprezentativní není. Plánovaný sál se tam nevejde, protože
se nemůže zasáhnout do hřiště.
o Pan Skovajsa s rekonstrukcí souhlasí a tím pádem by doporučoval uvažovat o sále
na myslivecké chatě.
o Pan Ing. Drábek doporučuje ujasnit si, co se bude dělat. Myslivci začali s přestavbou
sociálek.
o Předsedající doplňuje, že chata je ve velmi špatném stavu a pokud by se mělo něco
budovat, tak by se musela zbourat a postavit nová. Problém je, že s tím sousedé
nebudou souhlasit. Nesouhlasí ani se zábavami. Lokalita MS chaty není pro takové
akce vhodná. Předsedající navrhuje opětovně vstoupit do jednání o koupi kurtů a
haly. Zde by se mohlo vybudovat kulturní centrum obce. Problém je i s parkovištěm,
kde si lidé stěžují na driftující vozidla. Vše je nutné nějakým způsobem řešit.
o Pan Ing. Drábek dodává, že zde sedí lidé, kteří nákup těchto staveb a pozemků smetli
ze stolu.

o Předsedající se vrací k opravě šaten. Může se stát, že tato investice bude v budoucnu
považována za zmařenou, když půjde budova k zemi. Hřiště by se podle něj mělo
dát posunout dozadu. Popř. postavit opěrná zeď.
o Místostarosta odpovídá, že pokud se bude hrát fotbal, tak se hřiště zmenšit už
nemůže max. o metr a to je pro požadovaný sál nedostatečné. Navíc za horní
brankou už se projektuje víceúčelové hřiště. Stavba opěrné zdi by stála miliony.
o Pan Ing. Drábek dodává, že i tady je potřeba mít vizi co se bude budovat.
o Předsedající doplňuje, že pokud se bude stavit sál, hala nebo něco takového v řádu
milionů, tak už milion na opěrnou zeď není taková investice.
o Pan Vojtek konstatuje, že pokud není problém investovat miliony do opěrné zdi, tak
nevidí problém dát 300 000 Kč do opravy šaten, které budou sloužit. Za tohoto
zastupitelstva se už sál nepostaví. Než se noví zastupitelé rozkoukají a něco schválí
tak se budou fotbalisté převlékat ve stávající hrůze. Tato investice je v porovnání
s 20 milionovou investicí do sálu směšná.
o Pan Gargulák navrhuje odsouhlasit rekonstrukci šaten a elektroinstalace.
Předsedající na základě diskuse navrhuje provést opravu šaten v budově TJ Sokol Všemina,
která je v majetku obce.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZO schválilo opravu šaten v budově TJ Sokol Všemina do výše 320 000,- Kč včetně DPH.
ZO schválilo 5. rozpočtové opatření – ve výdajích ve výši 320.000,- Kč par. 3419 pol. 5171.
Výdej bude pokrytý z finanční rezervy obce pol. 8115
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová Marta
Mgr.Bc.
Matůšů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Štefan Vojtek
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
9

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 421 bylo schváleno.

8. Různé
VAK VSETÍN
Předsedající znovu přednáší o vkladu majetku do VAK Vsetín. Všechny obce, které oslovil,
jsou s fungováním VAK Vsetín spokojeny.
Některé obce, které si samy provozují vodovod, by se naopak této zátěže rady zbavily. Všechny
oslovené obce, které si takto vodovod provozují, na něj doplácí ze svého rozpočtu.
Na poslední valné hromadě sdružení obce Syrákov byla ohledně Všeminy vášnivá debata a bylo
rozhodnuto že:



Buď obec vstoupí do VAK Vsetín, za podmínek, které jsou dané
Nebo se sdružení odejdeme a budeme provozovat vodovod sami

Teď máme v obci cca 150 přípojek a spotřebu necelých 12 000 m3.
I poloviční obce mají větší spotřebu než Všemina. Největší odběratelé jsou škola, Hospoda u
Kachtíků a Medoks.
Předsedající uznává, že změnil názor na tuto problematiku, protože nechce do budoucna
zatěžovat obecní rozpočet, viz příloha email ze dne 12.1.2018 zastupitelům obce, ve kterém je
obsažena odhadovaná ekonomická bilance provozu. Při stávajícím počtu přípojek a ani
v případě dosažení většinového počtu přípojek v obci a normovaného odběru na osobu by nebyl
při stávající ceně vody 46,- Kč/m3 vodovod schopen za dobu své životnosti na sebe vydělat a
na konci své životnosti by se stal velkou přítěží pro obecní rozpočet. I v případě opomenutí
nutnosti střádat do fondu oprav by obec stejně nedokázala nabídnout levnější vodu bez
dofinancování z obecního rozpočtu. Tento stav potvrzují i dotázané obce, jenž mají vodovod
ve svém vlastnictví s snaží se jej provozovat.
Pan Ing. Drábek reaguje na mail pana starosty, který uvádí vrty, které ale obec nemá. Jen pod
obcí. Dodává, že nahoře nad obcí je budka s měřením a na vodovod je 50 let záruka. Ptá se na
částku na opravy.
Předsedající dodává, že náklady na opravy jsou v tento okamžik minimální.
Pan Ing. Drábek dodává, že vždycky můžeme do VAK vstoupit. Jen ať nedopadneme jako Zlín
a Fryšták. Už 20 let se soudí. Náš vodovod nestojí nic. Nechme si ho někým provozovat. Obec
je schopna se dostat na cenu kolem 20 Kč/m3.
Předsedající se ptá jak a zároveň upozorňuje, že obce které do VAKu nevstoupily, když byl o
ně zájem, už se do VAKu nedostaly, byť o vstup žádaly i zadarmo (s postupným stárnutím
vodovodu klesá jeho hodnota a začnou se projevovat náklady - i při dodávkách do malých obcí
a provozovaní na novém vodovodu je provoz dofinancován z velkých měst, kde je vetší
spotřeba s menšími náklady – bytovky apod.)?
Pan Ing. Drábek odpovídá, že vodu od VAKu koupíme za 15 Kč a není potřeba na občanech
vydělávat.
Předsedající se dotazuje, kdo nám za tuto cenu vodu prodá, když dle slov pana ředitele VAKu
ji VAK kupuje od státu za 7,- Kč a kde je úprava, provoz, čerpadla a další náklady. Každá obec,
do které volal, na provoz doplácí.

Pan Tomšů dodává, že provozovat vodovod je velmi složitá věc. Co třeba fakturace, pohledávky
a úprava vody, opravy.
Pan Ing. Drábek nesouhlasí s tím, že nejsou zabřemeněny pozemky. Každý majitel s tím
souhlasil. Přesedající odpovídá, že v katastru nic není.
Pan Tomšů doplňuje, že stavba není zaměřená, tedy nemůže být věcné břemeno inženýrských
sítí.
Pan Drábek odpovídá, že už z úřadu odešel. Vše předal v digitální podobě. Předal to paní
Štěpánové.
Předsedající dodává, že je potřeba se rozhodnout, jak se bude pokračovat. Po schůzce
s ředitelem VAK Vsetín jsou ve hře tyto možnosti.





Oslovit VAK Vsetín jako provozovatele, ten by nám platil pachtovné, ale to nebude
nijak velké odhad cca 15 000 Kč/rok (dle zástupce VAKu je výpočet náročný a není jej
možné bezprostředně určit).
Dále by se dalo předávací místo nad obcí, kde by nám VAK Vsetín předal vodu a zbytek
by řešila obec. To se sebou nese velkou náročnost na kontroly, fakturaci úpravy apod.
Vstoupit do VAK Vsetín se sdružením obcí Syrákov.

Ve VAKu to funguje tak, že pokud chce obec prodloužit vodovod tak si vyřeší stavební
povolení a dá to do VAKu do investic. Vak následně rozhodne o financování. Dále VAK nabízí
pomoc při budování kanalizace.
Pan Vojtek nesouhlasí s unáhleným schvalováním. Jde o hodně peněz a důležitou věc. Je
potřeba si udělat analýzu výhod a záporů všech variant. Je potřeba mít silný argument proč jsme
hlasovali tak či onak.
Předsedající nesouhlasí s dalším odkládáním záležitosti. Je nutné řešit i další věci jako je
kanalizace, uzemní plán a jiné, které jsou kvůli vodovodu pořád oddalovány. Na obec neustále
chodí anonymy a přijde nejspíš další, ale je potřeba se rozhodnout a jít dál.
Pan Ing. Drábek navrhuje anonymy zveřejnit ve zpravodaji, nebo říct kdo je píše.
Předsedající odpovídá, že to není možné, protože anonymy chodí na různé státní instituce a ty
je obci nepředají.
Zastupitelé si rozebrali následující 2 varianty. Stanovili plusy a mínusy u jednotlivých variant.

Varianta 1. VSTUP do VAKu Vsetín
+ nezvýší se provozní náklady
+ majetek obcí
+ spoluúčast VAKu při rozšiřování vodovodu
+ vyšší slovo (díky členství ve sdružení)
+ méně administrativy
+ pomoc s budováním kanalizace
+ sdružení zůstane kompletní

-

minimální vliv na cenu vodu
majetek v akciích (snížená hodnota)

Varianta 2. VYSTOUPIT ze Sdružení obcí Syrákov a nechat si provozovat
+ vodovod zůstane v majetku obce
+ stanovíme cenu vody
+ plně rozhodujeme o majetku
+ zbavíme se anonymů
+ stav vodovodu (je nový)
-

zatížení rozpočtu
větší zodpovědnost (kvalita vody)
opravy (havárie), nutno zajistit náhradní zdroj
investice do rozvoje
zvýšená administrativa
další zaměstnanec

Na základě debaty se ZO rozhodlo o hlasování o Variantě č.1, vstoupit se Sdružením obcí
Syrákov do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všemina se sídlem Všemina 162, IČO 00544507 schvaluje, aby valná
hromada Sdružení obcí Syrákov schválila nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín,
sestávající z vodohospodářského infrastrukturního majetku specifikovaného ve znaleckém
posudku č. 57/2017 zpracovaném soudním znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou, který tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad je oceněn uvedeným znaleckým posudkem na částku ve
výši 42 962 000,- Kč. Za nepeněžitý vklad Sdružení obcí Syrákov vydá 42 962 ks akcií
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jmenovitá hodnota každé akcie bude 1000,- Kč.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☒
☐
☐
☐

☒
☒
☐
☒

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☒
☐

Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
7

☐
0

☐
2

Usnesení č. 422 bylo schváleno.

SKLEP Jakubů
Předsedající předkládá žádost pana Jakubů o odkup pozemku pod sklepem v horní ulici u
Vilémů. Tento sklep je užíván mnoha rodinami, jako sklad brambor. Tento sklep je postaven
již několik desítek let.
Pan Jakubů by si sklep zaměřil a pozemek odkoupil. Možná by uvažoval i o nájmu. Věc chce
dát do pořádku.
Paní Mgr. Bc. Korytarová navrhuje neprodávat a dát do pronájmu.
Pan Skovajsa navrhuje odhlasovat, jestli se má dělat GP. Ať pak nedojde k změně názoru.
Paní Mgr. Bc. Korytarová doporučuje oslovit lidi, kteří sklep užívají, ať ví o záměru, že pan
Jakubů chce pozemek odkoupit.
Předsedající oponuje, že sklep je pana Jakubů a proč by se měl ptát ostatních uživatelů, jestli
si může pozemek pod sklepem odkoupit.
Pan Drábek doporučuje pronajmout pozemek.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s vypracováním GP na vyměření stavby sklepu pana Jakubů.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☐
☒
☐
☐

PROTI
☒
☐
☒
☒

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☐
5

☐
☐
☐
☐
☐
3

☐
☐
☐
☐
☒
1

Usnesení č. 423 bylo schváleno.
Ordinace praktického lékaře
Pan Dr. Stejskal by rád v obci umístil ordinaci praktického lékaře. Záleží, kde ho umístit.
Obec má k dispozici prostory na obecním úřadě nebo v masérně. Další případné prostory by
mohly vzniknou po rekonstrukci obchodů.
Pan Vojtek dodává, že není proti ničemu, aby v obci v některé dny působil praktický lékař.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
ZO schválilo umístění ordinace pana Stejskala v některých obecních prostorách.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
9

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 424 bylo schváleno.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Předsedající předkládá návrh na 6. rozpočtové opatření. Dle informací z listopadu 2017 od
rozpočtového odboru KÚ Zlín měla obec obdržet 30.000,- Kč dotaci na volby prezidenta ČR.
Obec obdržela v lednu dotaci ve výši jen 26.000,- Kč místo očekávaných 30 000,- Kč.
Předsedající navrhuje snížení příjmů rozpočtu o 4000 Kč – pol. 4111 a snížení výdajů o 4000
Kč par. 6118 pol. 5021

Návrh usnesení:
ZO schválilo 6. rozpočtové opatření snížení příjmů rozpočtu o 4.000 Kč – pol. 4111 a snížení
výdajů rozpočtu o 4.000 Kč - par. 6118 pol. 5021
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
9

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 425 bylo schváleno.
ŠKOLSKÁ RADA
Paní Mgr. Bc. Korytarová seznamuje zastupitele s nutností zvolit ze strany obce zástupce do
školní rady. V minulosti v této radě byla paní Jančová a Sedláčková.
Zastupitelé navrhují s opětovným zvolením těchto osob za obec.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZO schválilo do školské rady za obec paní Ludmilu Jančovou a paní Janu Sedláčkovou.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert

PRO
☒
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

☒
☒
9

☐
☐
0

☐
☐
0

Usnesení č. 426 bylo schváleno.
VÝBĚROVKA MCI CHODNÍK HOŘANSKO
Předsedající informuje o probíhajícím stavebním řízení na chodník v hořansku. Stavební
povolení by mělo být cca za 3 měsíce, ale položkový rozpočet bude k disposici během 14 dní a
může se zakázka vysoutěžit. Navrhuje jako zpracovatele výběrového řízení firmu MCI jako
v minulosti za cenu 25 000 Kč s DPH
Pan Ing. Drábek nesouhlasí s budováním chodníku před vybudováním kanalizace.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZO schválilo provedení výběrového řízení firmou MCI na dobudování chodníku v horní části
obce. Cena provedení výběrového řízení – 25.000,- Kč s DPH
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☒
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
1

Usnesení č. 427 bylo schváleno.
19:13 pan Drábek opouští jednání
REKLAMA VE ZPRAVODAJI
Místostarosta předkládá podklady pro reklamu ve zpravodaji. Na úřad chodí řada e-mailů, které
se dotazují na možnost reklamy ve zpravodaji. Jednalo by se o ložený list do zpravodaje, který

by neznehodnotil samotný zpravodaj. Určitě nechceme, aby lidé hledali články mezi
reklamami. Zájemci by si tento reklamní list buď nechali, nebo vyhodili.
Pomohlo by to částečně pokrýt náklady na zpravodaj.
Předsedající s reklamou ve zpravodaji nesouhlasí.
Pan Vojtek dodává, že je všude moc letáků a reklam a že už to stačí.
Dále informuje zastupitele o spolupráci s panem Kolaříkem, který navrhne několik variant
možné podoby zpravodaje.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
ZO schválilo zamítnutí umisťování reklam do zpravodaje.
Přesedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytarová
Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 428 bylo schváleno.
MCI MOST
Předsedající navrhuje vypracovat výběrové řízení na most u Kachtíků firmou MCI Servis Zlín
za částku 25 000 Kč s DPH
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
ZO schválilo provedení výběrového řízení firmou MCI Servis Zlín pro výběr firmy na stavbu
mostu U Kachtíků. Cena výběrového řízení je 25.000,- Kč s DPH

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

PRO
☐
☒
☒
☒

PROTI
☐
☐
☐
☐

ZDRŽEL SE
☐
☐
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
8

☐
☐
☐
☐
☐
0

☐
☐
☐
☐
☐
0

Usnesení č. 429 bylo schváleno.



9. Diskuze
Paní Mgr. Marta Korytarová předložila na žádost pana Ing. Drábka kalkulaci nákladů
na obědy v místní jídelně.
Zastupitelé vzali na vědomí.



Předsedající představuje zapojení obce do akce UKLIĎME ČESKO. Na akci, která
bude 7. dubna se budou podílet místní složky a zájemci z řad obyvatel.
Zastupitelé vzali na vědomí.



Předsedající předkládá petice na omezení byrokracie na úřadech a dobudování dálnice
na Slovensko.



Pan Skovajsa jménem SDH Všemina požádal o příspěvek na jídlo na MASOPUST.
Předsedající odpovídá, že na to jsou vyčleněny peníze v rozpočtu.

10. Závěr

Předsedající ukončil zastupitelstvo ve 19 hod. 30 minut
Zapsal:

Ing. Lukáš Turna

……………………………………

Starosta obce:

Ing. Roman Matušů

……………………………………

Mgr.Bc. Marta Korytarová

……………………………………

Jana Ježíková

……………………………………

Ověřovatel:

Ověřovatel:

