Zápis č. Z-03/18.22
ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zahájení
Starosta obce Jiří Matušík přivítal
zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov

všechny

přítomné

na

Předsedající, starosta obce Jiří Matušík, zahájil zasedání
Zastupitelstva obce Vlčnov v 18.10 hodin dne 13.03.2019.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a
včas, je přítomno 14 členů 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

Veroniku Hrubcovou
Dušana

Mikulce

Předsedající navrhl zvolit ověřovatele zápisu Jan Pijáček, Ing.
František Ulčík
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vlčnov volí ověřovatele zápisu zasedání Jan
Pijáček, Ing. František Ulčík
Hlasování č. 1
pro
-14proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Schváleno

Obec Vlčnov

strana 1/celkem 10

zastupitelstvo č. Z-03/18.22 ze dne 13.03.2019

Návrh na doplnění programu
Předložené návrhy:
body, se kterými nebyli zastupitelé seznámeni v podkladech pro
zasedání
Zastupitelstvo obce Vlčnov doplňuje program zasedání, do bodu
majetkoprávní úkony, předložené starostou obce:

výkup pozemku parc. č. 1334 v k.ú. Vlčnov

výkup části pozemku parc. č. 3283/3 v k.ú. Vlčnov

zpráva finančního výboru
Hlasování č. 2
pro
-14proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0
Schváleno
Další návrhy nejsou – předsedající navrhuje schválení
následujícího programu zasedání

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
návrh zastupitele na projednání
rozpočtové opatření
informace na vědomí zastupitelstva
diskuse
závěr

Hlasování č.

3

pro

-14-

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Program zasedání byl přijat
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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 diskuse

- prodej pozemků lok. Sportovní a Jana Plesla, u potoka

Z-133/15/14.18

- napravení smluvních vztahů

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

Zpráva o činnosti Rady obce Vlčnov
Zastupitelstvo obce Vlčnov se seznámilo a bere na vědomí činnost
rady obce Vlčnov.

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací obce Vlčnov
Předneseno zástupci vedení ZŠ Vlčnov a KSK Vlčnov.
Připomínky a dotazy :
Mgr. Sojková – doplňující informace k počítačové učebně na dotaz místostarostky
Josef Bařina – Byla ve škole psycholožka? Vnučka neznala ulici, pojmenovat oficiálně.
Markéta Píšková – Ano, psycholožka ve školce byla, měla přednášku o školní zralosti
Jan Pijáček – Ulice neoficiálně máme, jsou to zaužívané názvy, místní označení, je rozdíl pojmenované ulice a
zaregistrované ulice, administrativně náročné – přepis občanských průkazů, firmy opravy v obchodním rejstříku.....
Mgr. Michal Slinták – Program jízdy králů a závěrečný program – je vůle vést diskusi o současné podobě jízdy králů? Kdo
rozhoduje přesně o jízdě králů? Bylo by možné se někdy dohodnout a diskusi rozvést?
Petra Kučerová Brandysová – Co konkrétně?
Mgr. Michal Slinták - Velká část obyvatel není spokojena s programem jízdy králů v Jamě.
Petra Kučerová Brandysová – Diskuse je určitě možná, program připravuje a řeší programová rada, byla snaha po určité
době vrátit ze stadionového představení zpět do dědiny,do ulic, mezi lidi, protože tam tradičně patří, návštěvnost klesla,
diváci nezaplní hlediště stadionu, nově vytvořená tartanová dráha – koně by ji zničili, tráva náročná na údržbu.
Mgr. Michal Slinták – Děkuje za jasnou argumentaci
Místostarostka – Je to v bodu programu.

Zastupitelstvo obce Vlčnov se seznámilo a bere na vědomí činnost
příspěvkové organizace.

ZTV Vlčnov, lokalita BI 13 – 1. Etapa (044/19)
Předkladatel rada obce
Rozprava:

Z-027/03/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
I.rozhodlo
13.03.2019
Obec Vlčnov
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zařadit, po dokončení stavby, komunikace navržené na
pozemcích p. č. 1278/2, 1278/3, 3930/2, 3930/3, 3930/5,
3930/6, 3930/7, 3930/8, 3931/1, 3931/2, 4738/10,
4740/117, 4740/118 v k. ú. Vlčnov v rámci stavby „ZTV
Vlčnov, lokalita BI 13 – 1. Etapa“, do sítě místních
komunikací
II. pověřuje
starostu obce podáním žádosti a úkony správního řízení
Hlasování č.

4

pro

14

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

Demolice objektu bývalého kinosálu (000/19)
Předkladatel rada obce
Rozprava:

Z-028/03/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
rozhodlo
13.03.2019
provést demolici stávajícího objektu bývalého kinosálu
pro stavbu Polyfunkčního objektu na adrese Vlčnov 124 a
987, 687 61 Vlčnov, část parc. č. 43 a část parc. č. 45 v
k.ú. Vlčnov
Hlasování č.

5

pro

-14

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

Výkup nemovitosti parc. č. 1334 k.ú. Vlčnov
(210/19)
Předkladatel rada obce
Rozprava:
Jan Pijáček – Dům po zesnulé paní Horákové
Místostarostka – Řeší se víc než 2 roky, jedna z dědiček je omezena ve způsobilosti k právním úkonům, tím je to složitější,
musel být stanovený kolizní opatrovník, smlouva musí být odsouhlasena opatrovnickým soudem
Petr Zemek – Je cena včetně DPH?
Místostarostka – Ano, ale obec není plátce DPH

Z-029/03/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
Obec Vlčnov
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13.03.2019

I. rozhodlo
vykoupit pozemek parc. č. 1334 o výměře 98 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
rodinného domu č.p. 769, zapsaná pro obec a katastrální
území Vlčnov
II. stanovuje
- cena stanovena dohodou stran ve výši uvedené v Kupní
smlouvě evidované pod č.j. OUVL-0210/2019 a je v místě
obvyklá
- náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující
III. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
Hlasování č.

6

pro

-14

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

Výkup části nemovitosti parc. č. 3283/3 k.ú. Vlčnov
(230/17, 241/19)
Předkladatel rada obce
Rozprava:

Z-030/03/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
I. rozhodlo
13.03.2019
vykoupit část pozemku parc. č. 3283/3 o výměře 46 m2 –
ostatní plocha, zapsaná pro obec a katastrální území
Vlčnov, ze které byla geometrickým plánem č. 1676113/2019 vyhotoveného firmou Geomma, s.r.o., U Elektrárny
760, Uherský Brod, oddělena část o celkové výměře 20 m2 a
nově označena jako parcela č. 3283/8
II. stanovuje
- cena stanovena dohodou stran ve výši 1.000,- Kč a je v
místě obvyklá
- náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující
III. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
Hlasování č.

Obec Vlčnov
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pro

-14

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-
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Usnesení bylo schváleno

Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva obce
Vlčnov
Předneseno předsedou výboru
Připomínky a dotazy :
Miroslav Jakoubek – provedení první části oprava u farní budovy, příští rok se bude pokračovat, náročnější oprava
Místostarostka – Jakým způsobem se rozdělují finance?
Ing. Petr Zemek – Náklady na projekt u TJ byly 1.165.000, z toho 665.000 hradí TJ z vlastních zdrojůtj 57 %, požadují
500.000, což je 43% nákladů, kdežto u farnosti byl požadavek 325.000 a z vlastních zdrojů pouze 75.000, což je 19 %
nákladů, hlavní důvod byl poměr z vlastních zdrojů
Mgr. Kateřina Tykalová – Co zahrnuje podpora sportovní činnosti u žádosti TJ Vlčnov?
Michal Kvasnička - Celý chod TJ, pro mládež, pro dospělé
Mgr. Kateřina Tykalová - Investice neplánujete?
Michal Kvasnička – Ne, neplánujeme
Jan Pijáček – Údržba celého stadionu, náklady na provoz jednotlivých oddílů, úhrady energií jsou největší položky
Mgr. Kateřina Tykalová – Je určena částka, od které se bude takto postupovat?
Ing. Petr Zemek - Pouze doporučení, předpokládá se od 50.000 Kč, nestanovili jsme částku, od které bychom měli
požadovat poměr 30% ku 70%.
Jan Pijáček – Vyúčtování TJ – je patrný poměr dofinancování
Miroslav Jakoubek – Když myslivci doloží do příštího zastupitelstva, mohou dostat peníze?
Starosta – Ano
Jan Pijáček – Pokud vyúčtování není v pořádku, nemůžeme poskytnout příspěvek

Zastupitelstvo obce Vlčnov se seznámilo a bere na vědomí činnost
Finančního výboru
Dále bude hlasováno o navržených usneseních na poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Vlčnov

poskytnutí dotace z rozpočtu obce Farnost (235/19)
Předkladatel Finanční výbor
Rozprava:

Z-031/03/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
na základě doporučení Finančního výboru
13.03.2019
I. rozhodlo
poskytnout, neinvestiční dotaci Římskokatolické farnosti
Vlčnov, se sídlem Vlčnov č.p. 118, IČ 46256610 ve výši
280.000,- Kč na účel „Zajištění statické stability farní
budovy, zprovoznění technického zázemí pro údržbu farních
budov, podpora výchovy a péče o mládež“
II. pověřuje
starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy a
souvisejícími úkony
Hlasování č.

Obec Vlčnov

8

pro

-14

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-
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Usnesení bylo schválen

poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Vlčnov
(177/19)
Předkladatel Finanční výbor
Rozprava:

Z-032/03/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
na základě doporučení Finančního výboru
13.03.2019
I.rozhodlo
poskytnout, neinvestiční dotaci Tělovýchovná jednota
Vlčnov z.s., se sídlem Vlčnov č.p. 1250, IČ 46254226 ve
výši 500.000,- Kč na účel „Podpora sportovní činnosti“
II. pověřuje
starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy a
souvisejícími úkony
Hlasování č.

9

pro

-13

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

1

Kvasnička

Usnesení bylo schváleno

Rozpočtové opatření obce
Rozprava:

Z-033/03/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
provádí rozpočtové opatření č. 3/2019 následovně:
ze dne
Příjmy
13.03.2019

CZK

Par.
3399

Ostatní záležitosti kultury

20.000,-

6171

Vnitřní správa – přijaté příspěvky

18.000,-

Celkem příjmy navýšení

38.000,-

Výdaje
Par.

3113

Modernizace poč. a přírodovědné učebny v ZŠ Vlčnov

3330

Transfer farnosti Vlčnov

280.000,-

3419

Transfer TJ Vlčnov

500.000,-

3639

Výkup domu - Horákovi

346.000,-

Celkem výdaje navýšení

3.600.000,-

4.726.000,-

Financování
8115 změna stavu krátkodobých prostředků ze zůstatku r. 2018

Obec Vlčnov

strana 7/celkem 10

zastupitelstvo č. Z-03/18.22 ze dne 13.03.2019

4.688.000,-

8124 úhrada úvěru hasičské auto

4.132.000,-

Celkem financování

8.820.000,-

Hlasování č.

10

pro

-14

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a vzalo na vědomí:
-

Starosta seznámil zastupitele s novým velitelem hasičů – Dušan
Vráblík ml.

-

Místostarostka – zástupce firmy MESOH

-

Projekt školní hřiště

-

Deponie suti

-

Oprava základní školy, vypracovaný statický posudek – havarijní
stav

-

Příprava koupaliště na sezónu

-

Audit na obecním úřadě

-

Výměna oken na budově zahrádkář, výměna koberce v klubovně
Broučků

zasedání opustila zastupitelka Mgr. Kateřina Tykalová, počet zastupitelů 13

-

Alej v Boří

-

Počítačová třída, bezbariérovost v ZŠ, úprava venkovní učebny

-

Výměna oken a dveří na měšťance

-

Těžba v Boří

-

Kácení naproti Araveru – jasany napadené houbou

-

Personální audit v KSK na 5 pracovních pozic

-

Křest knížky o jízdě králů 6. 4. na Výstavišti v Praze

Diskuse
Jan Pijáček – v kolika obcích je systém zaveden?
MESOH – v současné chvíli je systém zaveden ve 100 obcích, dalších 10 se zavádí, většina obcí se připojila loňský a
předloňský rok, čím dražší odpady, tím více obcí se připojuje – v rámci VS – všichni kromě Vlčnova
Petr Zemek ml. - Která firma to bude realizovat?
Místostarostka – Rumpold, na VS jsou obce, které to sami sváží
Dušan Vráblík – Máte srovnání?
MESOH – Komunál 240 kg na osobu, snažíme se to stáhnout na 100, je to podle toho jak se chovají lidé, co nejvíc
efektivně naplněné
Zdeňka Brandysová – Má přihlášené 4 osoby, bydlí pouze 2
MESOH – Systém s tím počítá
Anna Pešlová – Neláká lidi házet odpad po příkopech?
MESOH – Neláká
Miroslav Jakoubek – Jakým způsobem bude řešen sběrný dvůr?
Místostarostka – Velkoobjemový odpad, každá domácnost dostane kód i do sběrného dvora, čtečka i na sběrném dvoře
Obec Vlčnov
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Dušan Mikulec – Bude zohledněn vysokoškolák?
MESOH – Ano, bude
Místostarostka – Chystáme besedu pro občany
Mgr. Michal Slinták – Omezení výpadků elektřiny na koupališti.
Starosta – Letos v pořádku
Mgr. Slinták – Suťový dvůr?
Starosta – V nejbližší době
Mgr. Slinták – Zadání obce o pozemkových úpravách?
Místostarostka – Řeší se s pozemkovým úřadem
Jan Pijáček – V první fázi – primárně řeší to, co je v územním plánu, přeneseno do nové podoby
Mgr. Slinták – Cyklostezky? Poslední zpráva – čeká se na Uh. Brod
Starosta – Zítra setkání ORP – bude se probírat se starostou Uh. Brodu, my máme pozemky vykoupené, my jsme
připraveni. Cyklostezka na Hluk – čekáme na pozemkové úpravy, bude to cyklotrasa – obslužná komunikace
Josef Bařina – Oficiálně?
Starosta – Páteřní komunikace
Petr Zemek – Mluvil jsem se starostou Veletin, má taky velký zájem propojit obce.
Mgr. Slinták – Uložiště suti – kdy přesně bude otevřen suťový dvůr?
Starosta – je to v Uh. Brodě na úřadě v jednání
Jan Pijáček – Doplnění k cyklostezkám – když to bude páteřní komunikace a zpevněná, bude uvedena v Mapy.cz
Mgr. Sliták – Jízda králů, argumentace ředitelky KSK – věcná, jasná, zveřejnit ve zpravodaji, anketa o jízdě králů, forma
ankety, vést diskusi
Mgr. Kondrová - Předsedkyně programové rady JK – jízda králů amfiteátr vs. stadion
Mgr. Slinták – Souhlasí a informace je nutné, aby se dostaly mezi veřejnost
Mgr. Kondrová – Informace proběhly ve zpravodaji
Mgr. Slinták – Článek každý rok pro zopakování, podat připomínky a vyjádřit se k nim, posunout se komunikací k
veřejnosti
Josef Bařina – Částečně pravdu mají oba dva, méně návštěvníků kvůli ochrance a vstupném, v Kunovicích ani v Hluku se
nevybírá.
Petra Kučerová Brandysová – Vstupné do obce se vybírá od 70. let, v dnešní době obrovského počtu návštěvníků, kteří
sem jezdí autem to není možné nechat bez ochranky, každý si může přijít pro povolení na vjezd, výše vstupného – 150,Kč není moc, když se dělala anketa mezi návštěvníky – nikdo neměl problém, občané Vlčnova nemusí platit
Josef Bařina – Vstupenky od 70. let se neprodávaly, tehdy to bylo na hřišti
Zdeňka Brandysová – Vybírala jsem vstupné už v 70. letech, už tehdy se vybíralo
Petr Zemek – Vstupné – platí se za každý program, ne za jízdu králů – Kunovice, ten program byl daleko dražší
Mgr. Michal Slinták – Byl za starostou v Hluku, nemají vstupné, město doplácí 500 tisíc na JK, město není kompletně
uzavřeno, mají objížďku
Jan Pijáček – Děkuje panu Slintákovi za srovnání, že se tomu věnoval, hovoří o věcech, kterým rozumí a které si zjistil,
povolení k vjezdu je dobrá věc – děkuje paní ředitelce KSK; srovnání s Velehradem, JK u nás je originál, v Kunovicích a v
Hluku jezdí statisté, archaičnost má JK jen ve Vlčnově, v zájmu bezpečnosti uzavřeny búdy. Jízda králů na stadioně –
jízda králů bez krále není jízda králů, král přijel jako první a ve většině případů čekal na ostatní jezdce – odmítl nasednout
na koně.
Josef Bařina – Diskuse ohledně vjezdu do búd přes jízdu králů
Mgr. Slinták – Byla by obec ochotna udělat anketu mezi občany? Budou se sbírat dotazy občanů
Jan Pijáček – Anketa v písemné podobě, v anonymním virtuálním prostředí není relevantní
Petr Zemek ml. – Ze strany obce není podpora pro mladé lidi
Starosta – Je tam cca 13 stavebních míst, cesta včetně sítí 6,5 milionu. Pro 2 domy se nevyplatí.
Petr Zemek – Varianta spoluúčasti?
Starosta – Lidi se nehlásí
Dušan Vráblík – Parcela F. Dacíka blokuje
Petr Zemek – Spoluúčast
Ing. Ulčík – Diskuse k vykoupení pozemků v Nivnici – byly to obecní pozemky, udělat anketu mezi lidma
Místostarostka – V tomto směru mnoho pokusů, ztroskotalo to na nevůli občanů
Petr Kašpařík – Kdyby byla spoluúčast od lidí, je možné zasíťování?
Starosta – Ano
Josef Bařina – Komunikace do Vinohradů – lidi neplatili za zasíťování
Jan Pijáček – Obec měla historické pozemky, které se daly zasíťovat – za první republiky
Místostarostka – Pozemky v obci neprodáváme, spíš kupujeme
Petr Zemek (Zidan) – Design webových stránek obce
Ing. Petr Zemek – Koupaliště – reklamace?
Starosta – Už se řeší
Obec Vlčnov
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Petr Zemek – Technický dozor s reklamacema na koupališti?
Místostarostka – Ano, bude
Místostarostka – Převod majetku TJ?
Michal Kvasnička – Chystá se, bude projednána na radě
Josef Bařina – Zápis z minulého zastupitelstva, ověřovatelé zápisu, nikdo neověřuje – nejasnosti, zápis z rady č. 6 –
zastupitelstvo odsouhlasilo demolici a teprve dnes se hlasovalo
Místostarostka – Byl to pouze návrh usnesení
Dušan Mikulec – Přehled hlasování zastupitelů, píše se na zvláštní papír.

Závěr
Starosta
obce
poděkoval
přítomným
za
účast
na
zasedání
Zastupitelstva obce Vlčnov a zasedání ukončil ve 20.52 hodin.
Přílohy:
1. Prezenční listina;
2. Přehled hlasování;

Podpisové doložky :

Hrubcová Veronika - zapisovatel

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

Ověřovatelé

Ing. Ulčík František

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

Pijáček Jan

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

Jiří Matušík - starosta

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