Zápis č. Z-02/18.22
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 18.05 hodin dne 18.12.2018.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a
včas, je přítomno -13- 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

Mikulce

Předsedající navrhl zvolit ověřovatele zápisu Ing. František
Ulčík a Miroslav Jakoubek.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zastupitelstvo obce Vlčnov volí ověřovatele
Ing. Františka Ulčíka a Miroslava Jakoubka.

zápisu

zasedání

Hlasování č. 1
pro
-11proti
-0nehlasoval -0zdržel se -2- Ulčík, Jakoubek
Schváleno

Návrh na doplnění programu
Předložené návrhy:
body, se kterými nebyli zastupitelé seznámeni v podkladech
pro zasedání
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
pověření k zastupování obce – obchodní společnosti
návrh zástupce obce do představenstva SVaK, a.s. Uherské Hradiště
majetkoprávní úkony – pozemek pod budovou
vydání obecně závazné vyhlášky
zřizovací listina KSK – úplné znění
stanovení odměn neuvolněným zastupitelům
dotace Oblastní Charita Uh. Brod
rozpočet obce na rok 2019
rozpočtové výhledy na roky 2020-2022
mimořádná splátka úvěru na zásahové vozidlo
rozpočtové opatření
informace na vědomí zastupitelstva
diskuse
závěr

Hlasování č.

2

pro

-13-

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

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

z diskuse
Z-133/15/14.18

- napravení smluvních vztahů

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

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací obce Vlčnov
Předneseno zástupci vedení ZŠ Vlčnov a KSK Vlčnov.
Petr Kašpařík – dotaz na kroužky ve škole
Marie Motyková – kolik má KSK zaměstnanců a na jaké úvazky
Petra Brandysová – Petr Pančocha 1,5 úvazku, o 0,5 úvazku míň od dubna – Petr
Pančocha, Barbora Chvilíčková – celý úvazek, Iva Orlovská – celý úvazek, Zdeňka
Brandysová – půl úvazku – zástup za mateřskou Sabina Mikulcová,
Marie Motyková – má Společnost jízdy králů nájemní smlouvu?
Petra Brandysová – nájemní smlouvy – 1,- Kč/rok
Marie Motyková – kolik má účetní v KSK faktur za rok?
Petra Brandysová – tuto informaci ted nemá, ale je jich dost
Josef Bařina – kancelář za korunu Společnosti jízdy králů
Petra Brandysová – já jsem smlouvu se Společností jízdy králů neuzavírala
Josef Bařina – velký rozpočet v KSK
Marta Moštková – v rozpočtu školy nejsou mzdy

Zastupitelstvo obce Vlčnov se seznámilo a bere na vědomí činnost
příspěvkových organizací.
Zastupitel Kvasnička opustil zasedání. Počet zastupitelů 12.

Pověření k zastupování obce – obchodní společnosti

(000/18)

Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-12/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. f) a písm. g) zák. č.
ze dne
128/2000 Sb., o obcích,
18.12.2018
pověřuje starostu obce Vlčnov, jako zástupce obce
- k výkonu práv společníka v obchodních společnostech s
majetkovým
podílem
obce
v
rozsahu
stanov
těchto
společností, zejména k účasti na valných hromadách, k
hlasování na nich, k podání oprávněných žádostí o
vysvětlení,jakož i k podání návrhů a protinávrhů,
týkajících se záležitostí projednávaných na valných
hromadách;
- k vystavení plné moci pro svého zástupce k výkonu
těchto práv v případě, kdy se nebude moci na výkonu sám
podílet
Hlasování č.

3

pro

12

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno
Obec Vlčnov
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Zastupitel Kvasnička se navrátil na zasedání. Počet zastupitelů 13.

návrh zástupce obce do představenstva SVaK, a.s. Uherské Hradiště
Předkladatel starosta obce
Rozprava:
Marie Motyková – někoho jiného – Pijáček je zaneprázdněný
Marta Moštková – koho navrhujete?
Marie Motyková navrhuje sebe
Hlasování o protinávrhu proběhne nejdříve.

neschváleno

Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích,
navrhuje
Marii Motykovou, bytem Vlčnov xxxxx, společnosti Slovácké
vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště jako zástupce
obce Vlčnov do představenstva společnosti
Hlasování č.

4

pro

1

proti

10

nehlasoval

-1- Motyková

zdržel se

1

Kvasnička

Matušík

Usnesení nebylo schváleno
Z důvodu neschválení protinávrhu bude hlasováno o původním návrhu.

Z-13/02/18.22
ze dne
18.12.2018

Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích,
navrhuje
Jana Pijáčka, bytem Vlčnov xxxxx, nar. xxxxx společnosti
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště jako
zástupce obce Vlčnov do představenstva společnosti
Hlasování č.

5

pro

11

proti

-1- Motyková

nehlasoval

-0-

zdržel se

1

Kvasnička

Usnesení bylo schváleno

výkup pozemku pod budovou ve vlastnictví obce
Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-14/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
I. rozhodlo
18.12.2018
vykoupit pozemek parc. č. 653/4 o výměře 4 m2 (zastavená
plocha) zapsané pro obec a katastrální území Vlčnov
II. stanovuje
Obec Vlčnov
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- cena stanovena dohodou stran ve výši 2.000,- Kč
- 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

13

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

prodej pozemku pro trafostanici - koupaliště
Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-15/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ze dne
I. rozhodlo
18.12.2018
prodat nově vzniklý pozemek parc. č. 1680/6 o výměře 19
m2 oddělený od pozemku parc. č. 1680/1 v k.ú. Vlčnov
geom. plánem č. 1651-156/2018 ze dne 15.10.2018
vyhotoveného Ing. Markem Svobodou, sídlo Brumov, IČ
63393263, do majetku společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, PSČ 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, zapsané pro obec a katastrální
území Vlčnov
II. stanovuje
- cena stanovena na základě znaleckého posudku č. 2358166/2018 vyhotoveného ing. Vítězslavem Hlaváčkem ve výši
3.990,- Kč
- veškeré 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.

7

pro

13

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (000/18)
Předkladatel starosta obce
Obec Vlčnov
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Rozprava:
Marta Moštková – 350,- Kč/poplatník
Michal Kvasnička – osoby nad 85 let budou osvobozeny?
Marta Moštková - ne
Miroslav Jakoubek – jednorázové pleny?
Marta Moštková – nelze recyklovat

Z-16/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000
ze dne
Sb., o obcích,
18.12.2018
vydává
Obecně závaznou vyhlášku obce Vlčnov č. 02/2018, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů;
Hlasování č.

8

pro

13

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

poskytnutí dotace Oblastní charita Uh. Brod (0943/18)
Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-17/02/18.22
ze dne
18.12.2018

Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích
I. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace pro Oblastní charita
Uherský Brod, sídlo Mariánské nám. č. 13, 688 01 Uherský
Brod, IČ 48489336 ve výši 66.989,- Kč na účel „Zajištění
provozu v Charitním domě Vlčnov“
II. pověřuje
starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy a
souvisejícími úkony
Hlasování č.

9

pro

11

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

2

Tykalová, Motyková

Usnesení bylo schváleno

zřizovací listina KSK – úplné znění
Předkladatel starosta obce
Rozprava:
Marie Motyková -

Z-18/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o
ze dne
Obec Vlčnov
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18.12.2018

obcích
s ch v a l u j e
úplné znění zřizovací listiny organizace Klub sportu a
kultury Vlčnov, příspěvková organizace, IČ 60371587, v
souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
Hlasování č.

10

pro

12

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-1-

Motyková

Usnesení bylo schváleno

stanovení odměn za výkon funkcí – neuv. zastupitel
Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-19/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov v souladu § 84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ze dne
stanoví
18.12.2018
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 660,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1.1.2019 a v případě
náhradníka od prvního dne následujícího měsíce ode dne
složení slibu.
Hlasování č.

11

pro

13

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

stanovení odměn za výkon funkcí – předseda výboru
Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-20/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov v souladu § 84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ze dne
stanoví
18.12.2018
odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru
zastupitelstva nebo komise rady ve výši 1.760,- Kč
měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1.1.2019 a v případě
náhradníka od prvního dne následujícího měsíce ode dne
zvolení.
Hlasování č.
Obec Vlčnov
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pro

13

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

stanovení odměn za výkon funkcí – člen výboru
Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-21/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov v souladu § 84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ze dne
stanoví
18.12.2018
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výborů
zastupitelstva nebo komisí rady ve výši 1.560,- Kč
měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1.1.2019 a v případě
náhradníka od prvního dne následujícího měsíce ode dne
zvolení.
Hlasování č.

13

pro

12

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-1-

Kvasnička

Usnesení bylo schváleno

stanovení odměn za výkon funkcí – neuv. člen rady
Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-22/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov v souladu § 84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ze dne
stanoví
18.12.2018
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady ve výši
5.000,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1.1.2019 a v případě
náhradníka od prvního dne následujícího měsíce ode dne
zvolení.
Hlasování č.

14

pro

12

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-1-

Ulčík

Usnesení bylo schváleno

Obec Vlčnov
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Rozpočet obce na rok 2019 (000/18)
Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-23/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b)zák. č.
ze dne
128/2000 Sb., o obcích
18.12.2018
schvaluje
rozpočet obce Vlčnov na rok 2019 v oblasti příjmů a
výdajů (příloha č. 4)
Hlasování č.

15

pro

12

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0- Motyková nehlasovala

Usnesení bylo schváleno

Rozpočtový výhled obce na rok 2022 (000/18)
Předkladatel starosta obce
Rozprava:

Z-24/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b)zák. č.
ze dne
128/2000 Sb., o obcích
18.12.2018
I. schvaluje
aktualizovaný rozpočtový výhled obce Vlčnov na rok 2020 a
2021 (přílohy č. 3)
II. schvaluje
rozpočtový výhled obce Vlčnov na rok 2022 (příloha č. 3)
Hlasování č.

16

pro

12

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-1- Motyková

Usnesení bylo schváleno

Mimořádná splátka úvěru na zásahové vozidlo (000/18)
Předkladatel starosta obce
Rozprava:
Ing. Petr Zemek – bude nás mimořádná splátka něco stát navíc?
Starosta - ne

Z-25/02/18.22 Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b)zák. č.
ze dne
128/2000 Sb., o obcích
18.12.2018
schvaluje
mimořádnou splátku úvěru z rozpočtu obce, na pořízení
Obec Vlčnov
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hasičského zásahového vozidla Scania v roce 2018, z
důvodu snížení ukazatele zadluženosti obce pod 60 %
podílu dluhu k průměru příjmů
Hlasování č.

17

pro

13

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

Rozpočtové opatření obce
Rozprava:

Z-26/02/18.22
ze dne
18.12.2018

Zastupitelstvo obce Vlčnov
provádí rozpočtové opatření č. 18/2018 následovně:
Výdaje
Par.

1031

Pěstební činnost - les

10.000,-

3330

Příspěvek charitě

66.989,-

3349

zpravodaj

10.000,-

Celkem výdaje navýšení

86.989,-

Financování

86.989,-

Hlasování č.

18

pro

13

proti

-0-

nehlasoval

-0-

zdržel se

-0-

Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a vzalo na vědomí:
-

Zprávu starosty obce o realizovaných investičních akcích roku
2018 a připravovaných pro rok 2019

-

informaci o rozdělení kompetencí starosty a místostarostky

-

informace Ing. Zemka o připravované rekonstrukci budovy č.p. 124
(OÚ) a č.p. 987 (kovoznak)

-

Pozemkové úpravy

-

Kanalizace ve Vinohradské ulici, Záhumní – rekonstrukce

-

Statika ve škole

-

Odpady – místostarostka

-

Alej k Rybníčku

-

Alej Boří

Obec Vlčnov
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Diskuse
Josef Bařina –
Vít Kašpařík –
Místostarostka
Josef Bařina –

dotace na židle do KSK
bude oprava chodníku na horní konec?
– zatím nebude
zastání Zemků

Závěr
Starosta
obce
poděkoval
přítomným
za
účast
na
zasedání
Zastupitelstva obce Vlčnov a zasedání ukončil ve 20.30 hodin.
Přílohy:
1. Prezenční listina;
2. Přehled hlasování;
3. Rozpočtový výhled obce Vlčnov na rok 2020-2022;
4. Rozpočet obce na rok 2019;
Podpisové doložky :

Hrubcová Veronika - zapisovatel

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

Ověřovatelé
Ing. Ulčík František
podpis ..................
Miroslav Jakoubek
podpis ..................

Jiří Matušík - starosta

Obec Vlčnov
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