Zápis č. Z-04/18.22
ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané 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 19.04 hodin dne 06.06.2019.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a
včas, je přítomno 12 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

Veroniku Hrubcovou

Předsedající určuje sčitatelem

Dušana

Předsedající navrhl zvolit ověřovatele zápisu
Michal Kvasnička
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zastupitelstvo obce Vlčnov volí
Petr Mikulec, Michal Kvasnička

ověřovatele

Mikulce

Petr

Mikulec,

zápisu

zasedání

Hlasování č. 1
pro
-10proti
-0nehlasoval -0zdržel se -2- (Mikulec, Kvasnička)
Schváleno
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Návrh na doplnění programu
Předložené návrhy:
body, se kterými nebyli zastupitelé seznámeni v podkladech pro
zasedání
Předsedající požádal zastupitele o hlasování ohledně doplnění
předložených bodů do programu dnešního zasedání zastupitelstva
obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vlčnov doplňuje do programu zasedání body
předložené zast. Marie Motyková

aby usnesení z rady a zastupitelstva byly zveřejňovány ve
Vlčnovském zpravodaji
Hlasování č. 2
pro
-10proti
-0nehlasoval -0zdržel se -2- (Tykalová, Moštková)
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
změna územního plánu – návrh občana
poskytnutí dotace z rozpočtu obce
závěrečný účet obce za rok 2018
účetní závěrka obce za rok 2018
rozpočtové opatření
informace na vědomí zastupitelstva
diskuse
závěr

Hlasování č.

3

pro

-12-

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Progran zasedání byl přijat

Obec Vlčnov
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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
Námitky: bez námitek

Zpráva o činnosti Rady obce Vlčnov
Zastupitelstvo obce Vlčnov se seznámilo a bere na vědomí činnost
rady obce Vlčnov.
Na zasedání zastupitelstva se dostavil zastupitel Petr Kašpařík, počet
zastupitelů 13

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací obce Vlčnov
Předneseno zástupci vedení ZŠ Vlčnov a KSK Vlčnov.
Připomínky a dotazy :
Mgr. Kateřina Tykalová – Proč obec nepodporuje školu, obec nechce dát škole peníze,
špatná spolupráce – slyšela jako dotazy od lidí. Který projekt rada zamítla škole?
Mgr. Petra Mlýnková – např. výměna stolovacího nábytku ve školní jídelně schválena
radou, schodiště před školou, terasy....
Starosta – není si vědom, že by rada někdy nějaký projekt škole zamítla
Ing. Petr Zemek – takže neexistuje žádný projekt, který by rada škole neschválila?
Mgr. Petra Mlýnková – čekáme na zastřešení vstupu do školní jídelny
Starosta – čekalo se na statika
Marta Moštková - poděkovala ředitelce MŠ, děti jsou spokojené, děkuje za všechny
rodiče
Na zasedání zastupitelstva se dostavil zastupitel Jan Pijáček, počet zastupitelů 14

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

Obec Vlčnov
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prodej, směna nemovitosti

(0194/19) Bařina

Předkladatel starosta obce
Rozprava:
Petr Zemek ml. – byl se tam podívat, metrově v pořádku, místo je pěkné, ale neví, jestli v budoucnu bude schopna obec za
pozemkem něco vybudovat, jak se k tomu obec staví? Pozemek je na pěkné lokalitě, vzít i druhou část pozemku?
Starosta – výhledově využít pro směnu dalších pozemků. Byli byste ochotni odprodat i druhou část pozemku?
Pavel Bařina – zatím jsem o tom nepřemýšlel
Mgr. Kateřina Tykalová – jeden úkon – koupit i směnit
Marta Moštková – kdybychom přistoupili na směnu, pan Bařina už by se tam nemohl dostat na svůj další pozemek
Pavel Bařina – není problém k přístupu k pozemku
Marta Moštková – se stejným návrhem přišel pan Bařina před lety, se stejný projektem, stejným návrhem, zastupitelstvo
mu vyšlo vstříc - pokud předloží projekt, pozemek mu bude odprodán, pan Bařina projekt ale celou dobu nepředložil a pak
požádal, aby bylo usnesení zrušeno, takže jsem skeptická, za x let nedokázal předložit nic, abychom věřili tomu, že
zrealizuje svůj projekt
Marie Motyková – jiná situace, teď žádá pan Bařina mladší
Marta Moštková – dosud mluví jen pan Bařina starší
Mgr. Kateřina Tykalová – trváte na tom, že se bude jednat jen o prvním návrhu?
Pavel Bařina ml. - pro mě zdržení, pouze směna podle žádosti
Ing. Pavel Zemek – má na pozemku č. 1351 obec nějaký záměr?
Marta Moštková – v současné době pronajatý
Pavel Bařina ml. - souhlasí se směnou i prodejem pozemku
Ing. Petr Nevařil – do usnesení zapracovat podmínku směny s koupí pozemku sousedního
Hlasování pro směnu a prodej

Z-034/04/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
ze dne
o obcích
06.06.2019
I. rozhodlo
vyhlásit záměr na směnu pozemků parc. č. 1351 o výměře
168 m2 a části pozemku parc. č. 1360/1 v šíři pozemku
parc. č. 1351 (dle následně vyhotoveného GP), v majetku
obce Vlčnov, za pozemek parc. č. 1857/3 o výměře 201 m2 v
k.ú. Vlčnov 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. rozhodlo
současně se směnou vykoupit pozemek parc. č. 1864 o
výměře 208 m2 v k.ú. Vlčnov 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, cena bude stanovena
znaleckým posudkem
III. rozhodlo
uzavření směnné smlouvy je podmíněno výkupem pozemku
parc. č. 1864 v k.ú. Vlčnov
IV. rozhodlo
- náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí kupující
- náklady na vyhotovení GP hradí žadatel
V. pověřuje
vyhlášením záměru, uzavřením smlouvy a souvisejícími
úkony starostu obce
Obec Vlčnov
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Hlasování č.

194/19
495/19

4

pro

14-

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

prodej nemovitosti Plačková (496/19)
Předkladatel starosta - rada obce
Rozprava:
Marta Moštková – stejný postup byl i u pana Šimka, Blahy přistupujeme ke všem stejně
Petr Nevařil – resty z minulosti?
Starosta – ano, koupily to i s garáží, chtějí to zlegalizovat
Starosta – tento bod stahujeme z dnešního jednání zastupitelstva, projedná rada, příště předloží zastupitelstvu.

nehlasováno
staženo k
dopracování

Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
rozhodlo
neprodat části pozemků parc. č. 2207 a části pozemku
parc. č. 4569/1 v k.ú. Vlčnov zapsané pro obec a
katastrální území Vlčnov v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně –
Katastrálním pracovištěm Uherský Brod,

návrh občana na změnu územního plánu - Zhoř
(415/19)
Předkladatel starosta - rada obce
Rozprava:
Marta Moštková – když se pořizoval územní plán, o vysokém napětí se vědělo, proto se pozemek nezařadil do ÚP jako
stavební

nehlasováno
zastupitelstvo
vzalo na
vědomí

Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. x) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích
rozhodlo
zabývat se návrhem Jana Zhoře, bytem Vlčnov 898, na
pořízení změny územního plánu, vedeného pod č.j. OUVL0415/2019, nejdříve po doložení dohody o přeložení vedení
VN na pozemku navrhovatele, parc. č. 649/1 v k.ú. Vlčnov,
mezi navrhovatelem a provozovatelem vedení VN

komplexní pozemkové úpravy Hluk – schválení plánu
společných zařízení(433/19)
Předkladatel starosta - rada obce
Rozprava:

Obec Vlčnov
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Z-035/04/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
schvaluje
06.06.2019
v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zák. č. 139/2002
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, plán
společných zařízení (opatření sloužící ke zpřístupnění
pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,
vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení
povrchových vod a ochraně území před záplavami a opatření
k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení
ekologické stability) vyhotovený v rámci zpracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Hluk, zhotovitel GEOCENRUM, spol. s r.o., zeměměřičská a
projekční kancelář, tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00
Olomouc
Hlasování č.

5

pro

-14-

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

KSK mimořádný finanční výdaj – židličky (384/19)
Předkladatel starosta - rada obce
Rozprava:
Zdeněk Koníček – když se schválí židle, budou i nové stoly?
Starosta – zatím o stolech neuvažujeme, stoly jsou pevné
Petr Kašpařík – stoly jsou pevné, dávají se ubrusy, jdou vidět jen nohy stolů
Petr Zemek ml. – židle některé v havarijním stavu

Z-036/04/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b) zák. č.
ze dne
128/2000 Sb., o obcích
06.06.2019
schvaluje
mimořádné finanční výdaje pro Klub sportu a kultury
Vlčnov ve výši 1.134.000,- Kč na na pořízení 600 ks židlí
do sálu
384/19

Hlasování č.

6

pro

-12-

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-2-

Motyková, Ing. Zemek,

Usnesení bylo schváleno

Obec Vlčnov
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poskytnutí dotace z rozpočtu obce MS Dřínek Vlčnov
(110/19)
Předkladatel finanční výbor
Rozprava:
Marta Moštková – návrh finančního výboru je 50 na 50, ale doporučuje 30: 70
Ing. Zemek – obec 70%, myslivci 30%

Z-037/04/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
I.rozhodlo
06.06.2019
poskytnout, neinvestiční dotaci Myslivecké sdružení
Dřínek Vlčnov z.z., se sídlem Vlčnov č.p. 237, IČ
62832816 ve výši 125.000,- Kč na „Elektrifikace
myslivecké chaty – obnovitelné zdroje, oprava střechy
původní chaty“
II. pověřuje
starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy a
souvisejícími úkony
Hlasování č.

7

pro

-14

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

poskytnutí dotace z rozpočtu obce Charita Uh. Brod
(459/19)
Předkladatel finanční výbor
Rozprava:
Josef Zemek – je to náš charitní dům?
Marie Dacíková – kolik je tam lidí z Vlčnova
Marta Moštková – nemám teď informace o počtu, stavěli jsme pro občany Vlčnova, mezitím se změnil zákon o sociálních
službách, museli jsme se přizpůsobit, zvolili jsme kategorii domov pro seniory, věková hranice více než 65 let, co nejvyšší
příspěvek na péči, nesmí se diskriminovat, občané Vlčnova mnohdy nesplňují tyto podmínky
Jakoubek – Vlčnovjané jsou zase v jiných domovech
Marie Dacíková – když nesplňuje zdravotní podmínky, nemůže být přijat?
Marta Moštková – může být přijat do jiné soc. služby
Josef Bařina – my jsme postavili, my jsme udělali.... mluvíš za obec?
Marta Moštková – mluvím za obec, vlastníkem budovy je obec, služby na základě výpůjčky provozuje Charita
Josef Bařina – dům po paní Horákové bude pro charitu?
Marta Moštková – vlastníkem domu je obec, 2,5 roku trvalo než se dům podařilo vykoupit pro případné rozšíření
charitního domu
Jan Pijáček – žádná obec, přestože vlastní objekt, sociální služby neprovozuje

Z-038/04/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
I.rozhodlo
06.06.2019
poskytnout, neinvestiční dotaci Charita Uherský Brod, se
sídlem Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod, IČ
48489336 ve výši 75.675,- Kč na „Zajištění provozu v
Obec Vlčnov
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Charitním domě Vlčnov“
II. pověřuje
starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy a
souvisejícími úkony
Hlasování č.

8

pro

13-

proti

-1-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Motyková

Usnesení bylo schváleno

Závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2018
Předkladatel starosta - rada obce
Rozprava:

Z-039/04/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 43 a § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb.,
ze dne
o obcích
06.06.2019
projednalo a schvaluje
závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2018 s výsledkem bez
výhrad, s návrhem na nápravná opatření
- provádět inventarizace v souladu s vyhláškou č.
270/2010 Sb., o inventarizaci, nelze napravit zpětně;
- provádět odsouhlasování závazků a pohledávek dle
směrnice vydané obcí, nelze napravit zpětně
213/19

Hlasování č.

9

pro

13-

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-1-

Motyková

Usnesení bylo schváleno

Účetní závěrka za rok 2018
Předkladatel starosta - rada obce
Rozprava:

Z-040/04/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o
ze dne
obcích
06.06.2019
schvaluje
účetní závěrku obce Vlčnov sestavenou k 31.12.2018, bez
výhrad

Obec Vlčnov

Hlasování č.

10

pro

13-
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proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-1-

Motyková

Usnesení bylo schváleno

zřízení pracovní skupiny - majetek TJ Vlčnov
Předkladatel starosta - rada obce
Rozprava:
Michal Kvasnička – někdo z TJ?
Starosta – to je za obec

Z-041/04/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
ze dne
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
06.06.2019
zřizuje
pracovní skupinu zaměřenou na převod majetku TJ Vlčnov do
majetku obce Vlčnov a vytvoření podmínek následného
užívání takto získaného majetku oddíly TJ Vlčnov.
Jmenuje za členy pracovní skupiny :
- radní obce Vlčnov Ing. František Ulčík
- předsedu Kontrolního výboru
- předsedu Finančního výboru
Hlasování č.

11

pro

11-

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-3-

Ing. Zemek, Ing. Ulčík, Jakoubek

Usnesení bylo schváleno

Rozpočtové opatření obce
Rozprava:

Z-042/04/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
provádí rozpočtové opatření č. 7/2019 následovně:
ze dne
06.06.2019 Výdaje
Par.

Obec Vlčnov

3113

Oprava příček na I.stupni ZŠ

1.200.000

3412

Koupaliště + projekt na sportovní areál ZŠ

250.000

3613

Studie polyfunkční objekt Černíkovo

250.000

3319

Příspěvek PO KSK Vlčnov - židle

3330

Transfer Charitě

1037

Transfer Mysliveckému sdružení

1.134.000
75.675
125.000

Celkem výdaje navýšení

3.034.675

Financování

3.034.675

Celkem financování

3.034.675
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Hlasování č.

12

pro

-13

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-1-

Motyková

Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a vzalo na vědomí:
-

Příprava koupaliště na sezónu

-

Deponie suti – oplocení

-

Dokumentace k opravě školy, oprava 4 tříd

-

Prodloužení stavebního povolení na chodník ke koupališti

-

Kontrola hygieny na hřbitově

-

Zrušení veřejné zakázky na stavební práce - „zelené třídy“ ZŠ

-

Vizualizace spolkového domu

-

Smlouvy s Vlčnovskou zemědělskou, a. s. o prodloužení nájmu pozemků, dodatek
k smlouvám

-

Informace o cyklostezce

-

Jedna firma se přihlásila na vybavení počítačové učebny

-

Letos jsme poprvé využili klienty chráněného bydlení v Luhačovicích, kteří
nám na jaře uklidili zahradu školky, i úklid amfiteátru

-

Uzavřená smlouva na sběr použitého kuchyňského oleje – 3 velké popelnice,
zatím na sběrném dvoře

-

Vratné kelímky na jízdu králů?

Diskuse
Cyklostezka na UH. Brod
vystoupili: Vladimíra Kvasničková, Petr Zemek, Marta Moštková, Petr Kašpařík,
Miroslav Jakoubek
Zápisy usnesení do zpravodaje
vystoupili: Marie Motyková, Starosta, Dušan Mikulec, Jan Pijáček, Marta Moštková
Oficiální stížnost na pana radního Jana Pijáčka
vystoupili: starosta, Marie Motyková, Josef
Kvasničková,

Bařina,

Jan

Pijáček,

Vladimíra

ulice Kounicova, pohyb těžké techniky
vystoupili: Králová Libuše, Marie Dacíková, Starosta, Ludmila Mošťková,
Mgr. Kateřina Tykalová, Jakoubek, Ing.Petr Nevařil, Vladimíra Kvasničková, Dušan
Mikulec,
„Machurova pergola“
vystoupili: Josef Bařina, Marta Moštková,
koupaliště = skanzen, plošina
vystoupili: Josef Bařina, Starosta, Marta Moštková
auta pana Vystrčila na obecním pozemku, přislíbil Jan Pijáček
Obec Vlčnov
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vystoupili: Marie Motyková, Starosta, Mgr. Kateřina Tykalová, Vladimíra
Kvasničková, Josef Bařina, Jan Pijáček,
spravování webových stránek
vystoupili: Zdeněk Koníček, Starosta,
hierarchie a provázanost obce a společnosti JK
vystoupili: Josef Bařina, Marta Moštková, Marie Dacíková,
golfové hřiště
vystoupili: Josef Bařina, Starosta, Marta Moštková, Petr Zemek (st),Mgr. Kateřina
Tykalová
Proč Vlčnov směřuje jen k folkloru?
vystoupili: Josef Bařina, Marta Moštková,
Dotace na rybníky
vystoupili: Josef Bařina, Marta Moštková, Michal Kvasnička
oprava chodníku kolem bytovek a k Mlýnkovi?
vystoupili: Michal Kvasnička, Marta Moštková,
sociální dávky ze strany obce?
vystoupili: Marie Motyková, Marta Moštková
Zasedání zastupitelstva opustil zastupitel Jan Pijáček, počet zastupitelů
13

Závěr
Starosta
obce
poděkoval
přítomným
za
účast
na
zasedání
Zastupitelstva obce Vlčnov a zasedání ukončil ve 22.15 hodin.
Přílohy:
1. Prezenční listina;
2. Přehled hlasování;
Podpisové doložky :

Hrubcová Veronika - zapisovatel

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

Ověřovatelé

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

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

Jiří Matušík - starosta

Obec Vlčnov
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