Zápis č. Z-20/14.18
ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zahájení
Starosta obce Jiří Matušík přivítal všechny přítomné na zasedání
Zastupitelstva obce Vlčnov.
Předsedající,
starosta
obce
Jiří
Matušík,
zahájil
zasedání
Zastupitelstva obce Vlčnov v 17.05 hodin dne 10.08.2018 Předsedající
konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas, je přítomno -11členů Zastupitelstva obce Vlčnov a toto je usnášeníschopné. Ze
zasedání bude pořízen zvukový záznam pro pořízení zápisu.
Přítomni, omluveni, nepřítomni: dle prezenční listiny přílohou č. 1)

Předsedající určuje zapisovatelem
Předsedající určuje sčitatelem

Veronika Hrubcová
Mgr. Michal Slinták

Předsedající navrhuje ověřovatele zápisu Stanislav Moštěk a Ing.
František Ulčík .
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vlčnov volí ověřovateli zápisu
zasedání Stanislav Moštěk a Ing. František Ulčík.

dnešního

Hlasování č. 1
pro
-9proti
-0nehlasoval -0zdržel se -2Usnesení bylo schváleno

Návrh na doplnění programu
Předložené návrhy:
Zařadit na program zasedání mimo materiály zaslané zastupitelům
k seznámení:
•
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Římskokatolická farnost
Vlčnov
Hlasování č. 2
pro
-11proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0doplnění programu zasedání bylo schváleno
Další návrhy nejsou – předsedající navrhuje schválení následujícího programu
zasedání
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Program zasedání:
Zastupitelstvo obce Vlčnov
s c h v a l u j e
následující program zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zahájení
provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva
zpráva o činnosti Rady obce Vlčnov
zpráva o činnosti příspěvkových organizací
majetkoprávní úkony – pozemky na skládku suti
změna územního plánu
vydání obecně závazné vyhlášky
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Římskokatolická farnost
Vlčnov
rozpočtové opatření
informace na vědomí zastupitelstva
diskuse
závěr

Hlasování č. 3
pro
-11proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Program zasedání byl přijat

Provedení kontroly plnění usnesení, kontrola sledovaných
úkolů
Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání a konstatovalo, že nadále trvají následující úkoly,
Z-045/05/10.14

výkup pozemků lokalita ul. Družstevní

Z-049/06/10.14

záměr na směnu pozemku parc. č. 4543 (u koupaliště)

Z-097/14/10.14

výkup pozemků lokalita ul. Školní (Z-85/12/10.14)

Z-133/15/14.18

napravení smluvních vztahů

Předsedající se dotázal přítomných zastupitelů na námitky proti
zápisu předchozího jednání zastupitelstva obce
Námitky: bez námitek

Zpráva o činnosti Rady obce Vlčnov
Místostarostka
zasedáními.

obce

přednesla

zprávu

o

činnosti

rady

obce

mezi

Připomínky a dotazy :

Zastupitelstvo obce Vlčnov se seznámilo a bere na vědomí činnost
rady obce Vlčnov.
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Zpráva o činnosti příspěvkových organizací obce Vlčnov
Předneseno zástupci vedení ZŠ Vlčnov a KSK Vlčnov. Zprávu přednesla
ředitelka KSK Petra Kučerová Brandysová, ředitelka ZŠ a MŠ Vlčnov
Mgr. Petra Mlýnková a Markéta Píšková.
Připomínky a dotazy :
Mgr. Milan Kvasnička – Vlastní koncepce?
Petra Kučerová Brandysová – zachovala by stávající koncepci, tělocvična využita,
přihlásili se další zájemci, není prostor, funguje to dobře, hlavní činnost
příprava na jízdu králů
Mgr. Milan Kvasnička – ekonomika, vize, bude klub vypadat stejně? Zateplování?
Petra Kučerová Brandysová – rekonstrukce, nedostačuje požadavkům, žádost z
dotačních programů, venkovní i vnitřní úpravy, výměna mobiliáře
Marta Moštková – předběžný odhad na zateplení, výměnu oken, kotelny, rekuperace je
cca 8 milionů, musí se zpracovat projekt
Marta Moštková – hotová klimatizace v horních třídách ZŠ

Zastupitelstvo obce Vlčnov se seznámilo a bere na vědomí činnost
příspěvkových organizací.

prodej nemovitosti

(0763/18, 0781/18)) VOD Vlčnov

Předkladatel starosta obce
Rozprava:
Vladimíra Kvasničková – komu prodáváme?
Starosta – VOD, Vlčnov
Vladimíra Kvasničková – návrh smlouvy?
Vladimíra Kvasničková – jak se bude najíždět na pozemky?
Starosta – vnitřkem se tam dostaneme,
Jiří Zemek – má tam taky soukromý pozemek, jednodušší jezdit venkem (zadem)
Mgr. Milan Kvasnička – takhle jak je to teď, je ten příjezd bezproblémový?
Starosta - ano

Z-189/20/1418 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
I. rozhodlo
10.08.2018
prodat pozemek parc. č. 4782/417 (orná půda) o výměře 95
m2;parc. č. 4782/418 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 106 m2 a část parc. č. 4782/301 oddělené geom.
plánem č. 1631-176/2018 ze dne 17.5.2018 vyhotoveného
firmou Geomma, s.r.o. Uherský Brod, nově označená jako
parc. č. 4782/425 (orná půda) o výměře 210 m2, zapsané
pro obec a katastrální území Vlčnov v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj
se sídlem ve Zlíně – Katastrálním pracovištěm Uherský
Brod, se všemi náležitostmi a příslušenstvím, kupující
Výrobně obchodní družstvo se sídlem Nivnická, Vlčnov, IČ
00141291
II. stanovuje
- cena určena dohodou ve výši 53.430,- Kč,
- náklady spojené s prodejem hradí kupující
III. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
Hlasování č. 4
Obec Vlčnov
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pro
-11proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Usnesení bylo schváleno

nákup nemovitosti

(0763/18, 0782/18) VOD Vlčnov

Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-190/20/1418 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
I. rozhodlo
10.08.2018
koupit pozemek parc. č. 4768/5 (ostatní plocha) o výměře
159 m2, pozemek parc. č. 4775/129 (ostatní plocha) o
výměře 1.840 m2 a pozemek parc. č. 4782/316 (orná půda)
o výměře 1.659 m2, zapsané pro obec a katastrální území
Vlčnov v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně – Katastrálním
pracovištěm Uherský Brod, se všemi náležitostmi a
příslušenstvím
II. stanovuje
- cena určena dohodou ve výši 475.540,- Kč,
- náklady spojené s prodejem hradí kupující
III. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
Hlasování č. 5
pro
-11proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Usnesení bylo schváleno

Změna územního plánu

(0763/18) Vlčnov

Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-191/20/1418 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
I. rozhodlo požádat
10.08.2018
Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu,
Oddělení územního plánování ve smyslu § 6 odst. 1 písm.
c) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, o pořízení změny
č. 1 územního plánu Vlčnov
II. pověřuje
podáním žádosti a souvisejícími úkony starostu obce
Hlasování č. 6
Obec Vlčnov
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pro
-11proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Usnesení bylo schváleno

Vydání OZV - kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 1/2004 ze dne 09.06.2004 O čistotě a
pořádku na území Obce Vlčnov (0761/18)
Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-192/20/1418 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000
ze dne
Sb., o obcích,
10.08.2018
vydává
Obecně závaznou vyhlášku obce Vlčnov č. 1/2018, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne
09.06.2004 O čistotě a pořádku na území Obce Vlčnov
(příloha č. 1)
761/18

Hlasování č. 7
pro
-11proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Usnesení bylo schváleno

poskytnutí dotace z rozpočtu obce Římskokatolické
farnosti Vlčnov (238/18, 776/18)
Předkladatel Finanční výbor
Rozprava: Přednesen zápis Mgr. Milanem Kvasničkou, návrh FV, poskytnout částku 150.000,- protože v minulém roce
byla při dotaci 350 tisíc spoluúčast pouze cca 7 tisíc a měla být 150.tisíc, peníze neproinvestované (ušetřené ) v minulém
roce použít teď
Místostarostka – žádá o vyjádření paní Pešlovou a pana Dacíka- členy ekonomické rady farnosti
Není podmínka dofinancování farností, jestli se dostane pouze 150.000,- Kč, oprava varhan nebude
Dacík – pokud se to bude dál a dál opravovat, můžeme o varhany přijít, peníze jsou i na zajištění štítové zdi, nejsou to jen
peníze na varhany
Starosta – když do opravy varhan může zasahovat arcibiskupství, kolik dá arcibiskupství? Je to jejich majetek.
Dacík – arcibiskubství nic nedá, říká, že když na to nemáme ať to neděláme
Vladimíra Kvasničková – církev má restituce
Ing. Radek Srnec – když neděláte rozpočet, jak jste přišli k té sumě?
Pešlová – ptali se malíře, hodně zednických prací.....
Ing. Radek Srnec – jak jste přišli k částce na varhany?
Pešlová – odborník ze Slovenska řekl, že jsou ve špatné stavu.
Místostarostka – v rámci aktivity přesouvat částky, nesmí se přesouvat mezi investiční a neinvestiční, varhany slouží i pro
děti - učit hrát na varhany, zkouší sbor, zkouší schola, pro potřeby veřejnosti
Jiří Zemek – zbytečné téma, před 50-ti rokama by to bylo dávno schváleno
Obec Vlčnov
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Mgr. Milan Kvasnička – bylo to pouze doporučení finančního výboru
Ing. Radek Srnec – proč se o to žádá až teď?
Dacík – žádost byla podána na začátku roku.
Mgr. Milan Kvasnička - Žádost byla v pořádku, ve vyúčtování byly věci, které tam nepatřily.
Místostarostka podala protinávrh – celková částka – 330.000,- Kč

protinávrh Moštková Marta
NEPŘIJATO

Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
I.rozhodlo
poskytnout, neinvestiční dotaci Římskokatolické farnosti
Vlčnov, se sídlem Vlčnov č.p. 118, IČ 46256610 ve výši
330.000,- Kč na projekt:
•
generální oprava varhan
•
statické zajištění štítové zdi farní budovy aplikací
mikropilotů
•
bezdrátový mikrofon
•
práce s mládeží
II. pověřuje
starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy a
souvisejícími úkony
Hlasování č. 8
pro
-6- (Moštková, Mikulec, Zemek J., Slinták, Moštěk, Ulčík)
proti
-3- (Kvasničková, Kvasnička, Srnec)
nehlasoval -0zdržel se -2- (Dacík, Matušík)
Usnesení nebylo schváleno

Z důvodu nepřijetí protinávrhu bude hlasováno o předloženém návrhu
Návrh Finančního výboru
NEPŘIJATO

Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
na základě doporučení Finančního výboru
I.rozhodlo
poskytnout, neinvestiční dotaci Římskokatolické farnosti
Vlčnov, se sídlem Vlčnov č.p. 118, IČ 46256610 ve výši
150.000,- Kč na projekt:
•
generální oprava varhan
•
statické zajištění štítové zdi farní budovy aplikací
mikropilotů
•
bezdrátový mikrofon
•
práce s mládeží
II. pověřuje
starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy a
souvisejícími úkony
Hlasování č. 9
pro
-5- (Dacík, Kvasnička, Kvasničková, Srnec, Matušík)
proti
-4- (Zemek J., Mikulec, Moštěk, Ulčík )
nehlasoval -0zdržel se -2- (Moštková, Slinták)
Usnesení nebylo schváleno

Obec Vlčnov
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-vyhlášena přestávka 10 minut.
Po přestávce přednesl nový návrh pan Mgr. Michal Slinták, částku 240.000,- Kč
Starosta obce -pouze na opravu varhan
Mgr. Slinták -jaká byla cenová nabídka?
Dacík – 290.000,- Kč
Místostarostka – účel použití
Ing. Srnec – máte 150.000,- Kč,
Pešlová – ano
Stanislav Moštěk – cítí částečnou nedůvěru a dává návrh 240.000,- Kč 200.000,- Kč na varhany a 40.000,- na štítovou zeď
Mikulec Dušan – smlouva umožňuje přesun částek mezi položkama,
Mikulec Petr – bude stačit částka 200.000,- Kč na opravu varhan?
Pešlová – nevím
Mgr. Michal Slinták – my tam můžeme dát podmínku o přesunu?
Moštková – byl by nerovný přístup vůči ostatním
Mikulec Dušan – jedině jiná smlouva, nedoporučuje dávat podmínky, rovný přístup ke všem žadatelům

Předkladatel

Slinták Michal

Z-193/20/1418 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
10.08.2018 I.rozhodlo
poskytnout, neinvestiční dotaci Římskokatolické farnosti
Vlčnov, se sídlem Vlčnov č.p. 118, IČ 46256610 ve výši
240.000,- Kč na projekt:
•
generální oprava varhan
•
statické zajištění štítové zdi farní budovy aplikací
mikropilotů
•
bezdrátový mikrofon
•
práce s mládeží
II. pověřuje
starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy a
souvisejícími úkony
238/18

Hlasování č. 10
pro
-8- (Mikulec, Ulčík, Zemek J., Srnec, Matušík, Moštková,
Slinták, Moštěk)

proti
-1- (Kvasničková)
nehlasoval -0zdržel se -2- (Dacík, Kvasnička)
Usnesení bylo schváleno

Rozpočtové opatření obce
Rozprava:

Z-194/20/1418 Zastupitelstvo obce Vlčnov
provádí rozpočtové opatření č. 11/2018 následovně:
ze dne
10.08.2018 Příjmy

CZK

Pol.
0
Celkem příjmy navýšení

Obec Vlčnov
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0

Výdaje
Par.

3330

Transfer římskokalické farnosti Vlčnov

240.000

3341

rozhlas

3613

Nebytové hospodářství

3632

hřbitov

30.000

5512

Požární sbor

50.000

6112

Obecní zastupitelstvo - odchodné

411.000

6310

úroky

110.000

1.000.000

Celkem výdaje navýšení
Financování

850.000

2.691.000
+2.691.000

Hlasování č. 11
pro
-11proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Usnesení bylo schváleno
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a vzalo na vědomí:
- Zprávu starosty a místostarostky obce o realizovaných investičních akcích
- Dobudování vodovodu Hranička, Vinohradská
- Kanalizace na Záhumní a Vinohradská
- První inventura na koupališti
- Vichřice na koupališti
- Nový rozhlas
- Slovácký gen – natáčení s občany Vlčnova, podat návrhy na osobnosti

Diskuse
Příspěvky a dotazy občanů a zastupitelů obce, s příspěvky vystoupili:
Mgr. Michal Slinták – líbí se mu koupaliště architektonicky, hodně prostoru
na ležení, velké plus za kelímky, prosba od lidí, co tam hrají
beachvolejbal – pískoviště pro děti.
Starosta – koupí se zavírací pískoviště
Mgr. Slinták – jak to bude do budoucna s elektrikou? Elektrika nedostačuje.
Starosta – elektrika jede na starý příkon, který byl na starém koupališti.
Mgr. Michal Slinták – naproti dolního obchodu? Co se tam staví?
Místostarostka – původně parkoviště, odstavené plocha, vzhledem k výjezdu z
ulice a zastávky, nelze oficiálně označit jako parkoviště, nemůže tam být
snížený obrubník. Stavba trvá velmi dlouho, teď už jde v režimu penále.
Dokončení mělo být do jízdy králů.
Mgr. Slinták – je tam stavební dozor?
Místostarostka – Ing. Marie Knotová, Investa
Mgr. Slinták -dělníci si chodí na panáka.
Starosta – subdodávka na kamenické práce – zadáno firmou Kartusek Ekostav
Obec Vlčnov
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Jiří Zemek – lokalita Panské, kdy to bude dáno dohromady
Místostarostka – mělo být dnes dle tel. sdělení, bude provedena prověření
Mgr. Slinták – v jakém stavu je cyklostezka?
Starosta – čekáme na Uh. Brod, shání peníze
Mgr. Slinták – v jakém stavu jsou pozemkové úpravy?
Místostarostka – byly zahájeny, proveden hydrologický průzkum a větrné
eroze, pozemky vykupujeme, to co se dá
Jiří Zemek – problém dostat se domů s traktorem v ulici Ploty – všude auta,
podepřené stromy do půl cesty
Místostarostka – jediné řešení jednosměrky
Pešlová A. - kdyby jenom se dělala oprava varhan, nebyl by to problém?
Zastupitelé – nebyl
Pechal Jaroslav – co se staví na dolním konci? Jak jsou sběrné nádoby –
málo místa, problémový úsek když napadne sníh, mělo by být zastřešeno.
Cyklostezka po levé straně?
Starosta – souběžně se silnicí, po „Hraběcí“
Vít Kašpařík – na Nivnické bývá zaplavená kanalizace při větších deštích.
Plánuje se něco? Vyplavuje to domy.
Starosta – diskuse s družstevníky
Místostarostka – byla vybudovaná odlehčovací komora v ulici Kounicova,
Mgr. Milan Kvasnička – děkuje za spolupráci zastupitelům

Závěr
Starosta
obce
poděkoval
přítomným
za
účast
na
zasedání
Zastupitelstva obce Vlčnov a zasedání ukončil ve 19.20 hodin.
Přílohy:
1. Prezenční listina;
2. Přehled hlasování;
3. OZV č. 1/2018
Podpisové doložky :

Veronika Hrubcová zapisovatel

podpis ..................

Ověřovatelé
Moštěk Stanislav
podpis ..................
Ing. Ulčík František
podpis ..................

Jiří Matušík - starosta

Obec Vlčnov
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