Zápis z XIX. zasedání ZO Lačnov ze dne
1. června 2012

Dne 1.6.2012 od 19:00 hodin proběhlo XIX. zasedání Zastupitelstva
obce Lačnov, které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu Lačnov
Zasedáni přítomni: Marie Vlčková, Ing. Miloslav Brhel, Ing. Rostislav
Zvonek,Božena Bučková, Marie Jahodová, Mgr.Marta Zvonková,
Bc.Přemysl Zvonek,Dušan Sucháček, Oldřich Pechal
Ostatní přítomni: ing. Kudlík – Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko,
ing. Vaculíková,MBA- ekonomická náměstkyně společnosti VaK Vsetín,
Daněk Josef – starosta obce Valašská Polanka, občané obce Lačnov – viz
přiložený seznam
Program:
1. Zahájení a schválení programu zasedání
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Schválení založení společnosti „Valašská vodohospodářská a.s.“
v návaznosti na projekt Čistá řeka Bečva II., účast předsedy rady
Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko(SOMV) – ing. Kudlík
5. Schválení zástupce obce na valnou hromadu VaK Vsetín – revokace
usnesení č.271/17 ze dne 4.5.2012
6. Schválení možnosti využití elektronické aukce pro získání levnějších
dodavatelů energií pro obce prostřednictvím Sdružení obcí Hornolidečska
a schválení podání výpovědí stávajícím dodavatelům energie a plynu
7. Schválení Smlouvy o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní (nové RD na
„Panském“)
8. Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a právo provést stavbu na pozemku p.č. 3429 v k.ú Lačnov
9. Schválení způsobu pořízení zásahového dopravního automobilu JSDHO
– projednání veřejného zájmu na pořízení vozidel POLICIE ČR
10. Schválení výběru dodavatele na zpevněnou plochu u ZŠ a MŠ
11. Projednání provozování odpadového centra s kompostárnou
12. Projednání zřízení 4 míst veřejně prospěšných prací dle podmínek
Úřadu práce
13. Iniciace předčasných voleb vzdání se mandátů 5 náhradníků a 5
zastupitelů a oznámení této skutečnosti Krajskému úřadu Zlínského kraje
dle § 90 zákona o obcích č.128/2000 Sb.
14. Závěr

Ad 1) Zasedání bylo zahájeno p. Marií Vlčkovou, pověřenou zastupitelkou
s pravomocí funkce starosty. Ta na úvod všechny přivítala.
Ing. Zvonek požádal o doplnění programu o zprávu kontrolního výboru
ze dne 1.6.2012;
Pechal – žádá o doplnění, aby případné obsazení volných pracovních míst
probíhalo oficiálně vyhlášením výběrového řízení a o přijetí rozhodovalo
Zastupitelstvo obce na základě výběrového řízení.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo program s doplněním
Hlasování o programu a doplnění programu:
9 pro- 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Ad 2) Zapisovatelem zasedání byl určen Oldřich Pechal, ověřovateli zápisu
Alois Zvonek a Vojtěch Kudela.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navrženého zapisovatele i
ověřovatele zápisu.
9 pro- 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Ad 3) Paní Vlčková předložila od všech náhradníků z politických uskupení
písemnou rezignaci na postavení náhradníka dle ustanovení §57 písm. b
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Ad 4) V tom to bodě předala řídící schůze paní Vlčková slovo panu ing.
Kudlíkovi - předsedovi rady Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko(SOMV),
aby sdělil hlavní důvody založení nové společnosti Valašská
vodospodářská a.s., celá důvodová zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Ing. Kudlík - Založením společnosti Valašská vodohospodářská a.s. je
krokem k zajištění 100% akcionářského podílu veřejného sektoru na
VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s. s ohledem na provoz projektů
Čistá řeka Bečva I a II v souladu s podmínkami dle „Metodiky pro
žadatele“ Rozvádějící podmínky přílohy č.7 Programového dokumentu
OPŽP .- Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační
program Životní prostředí v programovacím období 2007-2013. Dále
uvedl, že pro obce jako také si nic nemění, jen akcie které vlastní z VaK
Vsetín vloží do této společnosti; Martinka Josef - zda obce budou moci
regulovat cenu vodného a stočného?; Ing. Vaculíková,MBA - ano svým
způsobem se obce budou moci podílet na ceně, dále založení společnosti
rozpočet obce nijak nezatíží,
obce budou mít vypláceny dividendy;
Ing. Kudlík - uvedl, že co se týká projektu Čistá řeka Bečva II., tak
v současné
době
se
po
otevření
obálek s nabídkami kontrolují všechny náležitosti, s tím, že pokud se nikdo
neodvolá v srpnu by mohl být znám vítěz; Pechal- se dotazoval pana

Daňka, zda jedná za obce z okolí,tudíž i obce Lačnov v projektu Čistá řeka
Bečva II.?; Daněk – ano, jedná;
Zvonek Alois - když chodili projektanti po obci, zjistil ,že jeho dům
nebude napojen, bylo mu sděleno, že má čističku; Ing. Kudlík – nemůže
posuzovat, ale ví, že několikrát jim byl projekt vrácen,jelikož hloubka
výkopu byla příliš vysoká a tudíž projekt prodražovala. Možností je řešit
napojení přes čerpadlo;

Usnesení: 1.Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou
důvodovou
zprávu
o
Založení
společnosti
Valašská
vodohospodářská a.s.
2.Zastupitelstvo obce Lačnov rozhodlo:
a)
o
založení
akciové
společnosti
Valašská
vodohospodářská a. s. bez veřejné nabídky akcií s tím, že obec
jako zakladatel při založení upíše počet akcií uvedený
v zakladatelské smlouvě, a to nepeněžitým vkladem za emisní kurs
jedné upisované akcie 246,- Kč, přičemž nepeněžitým vkladem
budou akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
oceněné na 246,-Kč za jeden kus akcie znalcem jmenovaným
usnesením Krajského soudu v Ostravě dle posudku, který je
přílohou důvodové zprávy
b) schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové
společnosti Valašská vodohospodářská a. s. v předloženém znění
včetně navrhovaných zástupců do orgánů akciové společnosti
dle přílohy 1, přičemž založení společnosti, nepeněžitý vklad obce,
zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce schvaluje
i pro případ, že by společnost byla zakládána pouze některými
zakladateli uvedenými v zakladatelské smlouvě, a to za podmínky,
že společnost bude založena alespoň zakladateli, kteří upíšou
v zakladatelské listině uvedené nepeněžité vklady - akcie
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – alespoň ve výši
200.000.000,-Kč s tím, že zbývající část akcií při nezměněném
základním kapitálu bude upsána dobrovolným svazkem obcí
„Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a splacena vkladem
peněžitým.
c) souhlasí s nepeněžitým vkladem do společnosti Valašská
vodohospodářská a.s. , jak je popsán v zakladatelské smlouvě
3. Zastupitelstvo obce Lačnov zmocňuje paní Marii Vlčkovou k
provedení
všech
úkonů
k založení
společnosti
Valašská
vodohospodářská a.s. zejména k podpisu příslušných notářských
zápisů a souvisejících listin a dále i ke všem úkonům ke splacení

vkladu, přičemž starosta je oprávněn zmocnit případně další osobu
ve stejném rozsahu.
4. Ukládá zajistit realizaci bodů a) až c ) uvedených v bodě 2
tohoto usnesení, v předpokládaném společně ujednaném termínu
založení společnosti dne 10.7.2012
Hlasování: 9 pro- 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Ad 5) V tomto bodě zastupitelé navrhli zástupce na Valnou hromadu
společnosti VaK Vsetín, která se koná 7.6.2012. Jelikož na zasedání dne
4.5.201 bylo odvoláno vedení obce musí revokovat – opravit usnesení
z tohoto zasedání
Ing. Zvonek - navrhl Oldřich Pechala;
Dále byli na vrženi Marie Vlčková a ing. Brhel, ten sdělil, že nikam
nepojede;
Pechal – řekl, aby jako první kandidát byla Marie Vlčková, on bude
náhradníkem;
Usnesení č. 271/17 ze dne 4.5.2012 se revokuje na: Zastupitelstvo
obce Lačnov schválilo jako zástupce na Valnou hromadu
společnosti VaK Vsetín konanou dne 7.6.2012 paní Marii Vlčkovou
a jako náhradníka Oldřicha Pechala
Hlasování: 9 pro- 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Ad 6) zde představil předseda Sdružení obcí Hornolidečska pan Daněk,
starosta obce Valašská Polanka, možnost nakupování energií na burze.
Daněk Josef - zájmem sdružení, je aby co nejvíce obcí se do této
možnosti zapojilo,obec Valašská Polanka se již nemůže zapojit,jelikož má
uzavřenou smlouvu na dva roky. Jedna z podmínek je totiž, výpovědní
lhůta tři měsíce stávajících smluv. Paní Vlčková uvedla,že naše obec má
možnost vypovědět smlouvu, zatím si obec nedělala žádný předběžný
průzkum,kolik se dá ušetřit;
Pechal – nabízel tuto možnost průzkumu,ale do dnešního dne mu nebyly
dodány podklady pro zpracovávání;
Usnesení:
Zastupitelstvo
obce
schválilo
možnost
využití
elektronické aukce pro získání levnějších dodavatelů energií pro
obce prostřednictvím Sdružení obcí Hornolidečska v případě, že o
to bude většinový zájem obcí Sdružení. V takovém případě
schvaluje podání výpovědí stávajícím dodavatelům energie a
plynu.
Hlasování: 9 pro- 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Ad 7) Paní Vlčková předložila žádost o Schválení Smlouvy o podmínkách
napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí kupní (nové RD na „Panském“).

Vlčková jedná se o provedení prodloužení plynového vedení
k budoucím 4 RD,vodovodní potrubí dle paní Vlčkové je plně v režii
VaK Vsetín. Plyn bude financovat obec, kdy následně RWE odkoupí tuto
stavbu na základě této smlouvy za částku 142.000,-kč bez DPH. Dále
uvedla, že majitelé RD se budou na rozdílu této částky finančně podílet;
Polách – když ještě bydlel na bytovce a chtěl, aby se zde dovedla voda,
byl paní Vlčkovou odkázán, aby si to majitelé bytů vyřídili sami,VaK chtěli
v té době 70.000,-kč;
Vlčková - v době, kdy Polách byl obyvatelem bytovek a žádal
přípojku, tak obyvatelé bytovek měli a mají své vlastní studny. Také měli
možnost v době, kdy se v obci budoval vodovod si přípojku zřídit a neměli
zájem. V případě , že mají svůj zdroj vody, nemůže chtít stejné podmínky,
jak žadatelé nových stavebních míst, kde nebudou mít jiný zdroj pitné
vody ,budou 100%odebírat vodu z Vaku Vsetín;
Pechal – nikde není napsané jakou částkou se budou majitelé podílet;
Ing. Brhel už jsme o tom jednali na jednom z předchozích
zastupitelstev;
Pechal - je to pravda, ale nikde není napsané, v žádném usnesení, jakou
částkou či procenty se budou podílet;
Jahodová – tak dejme do zápisu či usnesení kolika procenty se budou
podílet;
Dráb – plánuje taky stavit a ptá se jestli OÚ mu taky zajistí inženýrské
sítě;
Vlčková - bylo výhodou, že v dané lokalitě se bude stavět více RD, tudíž
obec vstoupila do jednání s RWE, jelikož to bylo výhodnější pro majitele
pozemků. Navrhuje tedy, že obec to za financuje a poté rozdíl mezi cenou
celkovou a kupní rozdělí mezi majitele přípojek;
Bc. Zvonek - uvedl, že on se hlasování zdrží, jelikož je majitelem
jednoho stavebního místa a jeho hlasování by bylo v rozporu z jednacím
řádem;
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí kupní. Smlouva je přílohou zápisu.
Hlasování: 8 pro- 0 proti – 1 se zdržel hlasování
Ad 8) V tomto bodě byla projednávána smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu na pozemku
p.č. 3429 v k.ú Lačnov;
Vlčková – Tuto žádost doručil ČEZ, s tím, že zamýšlí propojit svou síť se
sítí EON. Za toto nabízí ČEZ 1.000,-kč. Jedná se o lokalitu někde pod
„Oremburkem“. O ceně můžeme ještě mluvit, mohl by se požadovat např.
sponzoring školy apod. Dále uvedla, že ČEZ oslovil i pana Libora Jahodu,
který taky vlastní v dané lokalitě pozemek;
Jahoda Libor - ČEZu smlouvu odmítl;

Pechal – tento pozemek má pronajatý pan Šulík, mělo by se jednat i
sním;
Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést
stavbu.

Ad 9) Schválení způsobu pořízení zásahového dopravního automobilu
JSDHO – projednání veřejného zájmu na pořízení vozidel POLICIE ČR
Vlčková – nebudeme nakupovat od PČR, ale přes firmu pana Šviráka
z Lidečka je možnost nakoupit vozidlo od HZS. SDH si dalo požadavky jak
by vozidlo mělo být vybaveno;
Šarátek – jsou dvě možnosti, buď získáme vozidlo od HZS zdarma a
vozidlo se vybaví nebo budeme muset koupit vozidlo a za zbytek peněz ho
do vybavit;
Ing. Brhel – na vozidlo byla získána dotace až 70%, což je při
maximálním čerpání částka ve výši 325.000,-kč;
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo, že vozidlo pro SDH
Lačnov bude pořízeno od firmy Švirák Lidečko
Hlasování: 9 pro- 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Ad 10) Na základě usnesení z minulého zasedání byli osloveny vybrané
firmy na Zhotovení odstavné plochy u MŠ a ZŠ. Obálky se svými
nabídkami doručily 4 firmy, firma Vichtora Tomáš - Lidečko svoji nabídku
nedoručila;
Ing. Zvonek a paní Vlčková provedli otevírání obálek;
Hodnotili se nabídky firem:fa František Brhel, fa Radim Obadal, fa VOPS,
a fa MESTAV Lidečko;
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo jako dodavatele na
zpevněnou plochu u ZŠ a MŠ firmu pana Františka Brhla.
Hlasování: 9 pro- 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Ad 11) V tomto bodě se projednával provoz Odpadového centra.
Vlčková – mělo by se určit, které dny bude otevřeno, kdo bude
odpovědnou osobou. Ona navrhuje pana Jahodu Libora, který nyní je
zaměstnán u OÚ jako koordinátor veřejně prospěšných prací z ÚP, bude
zaměstnán ještě do 10/2012. Po tuto dobu by OÚ nestál žádné finanční
náklady. Dále uvedla, že v odpadovém centru se bude shromažďovat jako
bio odpad, tak i nebezpečný odpad. Každá rodina dostane kompostér
domů, kde si sama může zpracovávat bio odpad. Obecní úřad bude
rozdávat letáky, jak s tímto odpadem nakládat, dále plán svozu. Po obci
taktéž budou rozmístěny kontejnery na bio odpad. V odpadovém centru

bude malotraktor s čelním nakladačem, nosič kontejnerů,štěpkovač. Pět
let bude pro občany zdarma.Jeden rok je zkušební provoz;
Ing. Zvonek - myslí si, že by mělo být vypsáno legální výběrové řízení;
Vlčková – poukázalo, že když jsou všichni zastupitelé pro pana Jahodu,
nebylo by výběrové řízení objektivní;
Usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do 10/2012 bude
správcem Odpadového centra pan Libor Jahoda. V říjnu 2012 bude
vypsáno výběrové řízení na toto místo s nástupem od 1.11.2012.
Hlasování: 9 pro- 0 proti – 0 se zdržel hlasování

Ad 12) Projednání zřízení 4 míst veřejně prospěšných prací(VPP) dle
podmínek Úřadu práce.
Vlčková – na VPP mohou být přijati pouze uchazeči, kteří splnili
podmínku Úřadu práce a tj.nově od letošního roku- , že splnili závazek
veřejné služby-tzn., že bezplatně odpracovali na obci Lačnov 20h. týdně
po dobu 2 měsíců. Po splnění této podmínky je teprve Úřad práce
navrhuje na přijetí VPP, kdo tuto podmínku nesplní, nemá nárok se
ucházet na místa VPP. Úřad práce nařizuje výkon veřejné služby
uchazečům,kteří
jsou
déle
než
rok
v evidenci
Úřadu
práce.
ÚP může nařídit výkon veřejné služby již i po dvou měsících evidence na
Úřadu práce. Splnění závazku veřejné služby pro uchazeče neznamená ,
že všichni budou přijati na VPP. Na tyto místa si přihlásili paní
Stružková,Šerá Libuše,Janáčová a Trčka Josef. Všichni tito splnili
podmínky Úřadu práce – tj. byli již zapojení v pracích, kdy museli
odpracovat 20 hodin týdně;
Usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo, o zřízení 4 míst veřejně
prospěšných prací dle podmínek Úřadu práce. Na tyto místa budou
přijati: Stružková Marie, Janáčová Jiřina, Šerá Libuše, Trčka Josef
Hlasování: 8 pro- 0 proti – 1 se zdržel hlasování

Ad 13) Iniciace předčasných voleb vzdání se mandátů 5 náhradníků a 5
zastupitelů a oznámení této skutečnosti Krajskému úřadu Zlínského kraje
dle § 90 zákona o obcích č.128/2000 Sb. Paní Vlčková otevřela rozpravu;
Vlčková – ZO se nemůže vzdát mandátů do doby, než budou ZO
schváleny Smlouvy ze SFŽP na dotaci Odpadového centra, jinak by hrozilo
že obec přijde o finanční prostředky ze SFŽP, po té se teprve ZO mohou
vzdát
mandátů
a
iniciovat
předčasné
volby
obecní
úřad oznámí tuto skutečnost Krajskému úřadu (ten po prozkoumání
dokumentů oznámí tuto skutečnost Ministerstvu vnitra a ministr vnitra
vyhlásí mimořádné volby-tento proces trvá min. 3 měsíce. Zákon o obcích

umožňuje, že se 5 zastupitelů vzdá mandátu,4 zůstanou ve funkci. Tito
můžou dle zákona rozhodovat pouze rozpočtová opatření.
Ing. Zvonek - je taky možnost postupovat dle § 98/1 b) tohoto zákona,
kdy ministerstvo vnitra jmenuje správce obce. Obec by to nic nestálo a
v čele obce by stála nezávislá osoba;
Zvonek Zdeněk – udělejte co chcete, jen už obci nedělejte ostudu, a to,
kdyby jste dali do vedení cizí osobu, by byla největší ostuda;
Dráb Pavel - podporuje odvolání starostky, navrhuje dotáhnout všechny
projekty a poté vyhlásit nové volby, ve kterých by chtěl kandidovat;
Pechal - nejen sněhová kalamita a její řešení byl důvod pro odvolání
starostky a místostarosty, po zasedání
20.5.2012 mluvil s panem
Šulíkem, kterému sdělil, že jeho firma se na zasedání, kdy bylo odvoláno
vedení obce neprobírala ani jeho firmě nikdo nic nevyčítal ohledně úklidu
sněhu v obci;
Jahodová Marie - musela se zastat firmy, ve které pracuje a která má
na starosti úklid sněhu, chlapi dělali, co mohli;
Bartošová - vidí pana Pechala podruhé, ale dle jejího názoru se jen
obhajuje;
Vlčková -firmy, které v obci odklízí sníh nesou odpovědnost za tento úklid
sněhu;
Zvonek Alois - doporučuje zastupitelům dohodnout se, aby již na dalším
zasedání konečně občanům byli schopni sdělit jak to bude dál.
Zpráva kontrolního výboru
Ing. Zvonek – dnes 1.6.2012 provedl kontrolní výbor mimořádnou
kontrolu a inveturu na OÚ- více v přiložené zprávě z tohoto kontrolního
dne;

Usnesení: Zastupitelstvo obce
bude 29.6.2012

rozhodlo, že další zasedání obce

Hlasování: 9 pro- 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Zasedání zastupitelstva obce v 22:30 hodin ukončeno.
Dne 1.6.2012 zapsal:
Oldřich Pechal ....................................
Zápis ověřili:
Alois Zvonek ..................................
Vojtěch Kudela .................................

