Zápis z jednání obecního zastupitelstva 9. 3. 2016
č.j. 2/2016
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Starostka upozornila přítomné, že průběh jednání zastupitelstva je nahrávám na záznamové
zařízení a bude vložen na webové stránky obce.
Přítomni: Řezníčková Jarmila, Mgr. Sejbalová Jolana, Ing. Čepilová Hana, Straka Jan, Báča Petr,
Ing. Vladislav Němec, Lišková Ludmila
Hájková Michaela – příchod 18:05
Omluveni: Krejzek Ladislav
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Mgr. Jolana Sejbalová
Návrhová komise:
Ludmila Lišková, Jan Straka
Ověřovatelé:
Ing. Hana Čepilová, Ing. Vladislav Němec
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kontrola usnesení předešlého zastupitelstva
2. Smlouvy
a) Smlouva o poskytování právních služeb – Frank Bold s.r.o., Brno
b) Dodatek č. 1 k Dohodě s Regionálním muzeem v Litomyšli
c) Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zájmové činnosti
d) Smlouva o poskytnutí finančního daru – příspěvek na obědy
e) Smlouva o dílo – Dodatek č. 2 s firmou Arrow, spol. s.r.o. Moravská Třebová
f) Zhotovení plynovodní přípojky na 7. stavební parcelu
g) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu půdy s firmou Pavlík a společníci
3. Pojištění hasičů a dopravní techniky
4. Rozpočtové opatření obce č. 1
5. Finanční záležitosti - žádost o neinvestiční dotaci HZS Pardubice
a) žádost o snížení nájmu v bistru sportovního areálu
b) žádost o opravu cesty p.č. 2184 k.ú. Staré Město
c) bezbariérový vstup do budovy obecního úřadu
d) podání žádosti o dotaci na školící místnost hasičů
e) žádost o výměnu oken
6. Pozemky
a) odprodej p.č. 3785/2 k.ú. Staré Město a vyrovnání 2x uhrazené části pozemku
b) pronájem části p.č. 4283 k.ú. Staré Město
c) ÚZSVM – nabídka odkupu parcely č. 4368 k.ú. Staré Město
d) nabídka prodeje p.č. 1905/12 a 1905/13 k.ú.Staré Město
e) žádost o možnost prodeje parcely č. 529/2 a 528/2 v k.ú. Petrušov
f) žádost o koupi pozemku č. 4011 v k.ú. Staré Město
7) Odborný pracovník obce – nové pracovní místo
8) Počet VPP na rok 2016
9) Informace
a) přísedící pro pardubický soud
b) hospodaření obce za rok 2015 – audit
c) nabídka zajištění plynu na další období
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d) hřbitov
e) železniční přejezdy
f) setkání leteckých modelářů
g) pojištění vkladu na bankovním účtu
10. Diskuze
11. Závěr
Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva.
Pro
7
Proti
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

Odhlasováno před příchodem paní Hájkové.
Ad 1) Kontrola usnesení předešlého zastupitelstva
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 27. 1. 2016.
Ad 2) Smlouvy
a) Smlouva o poskytování právních služeb – Frank Bold s.r.o., Brno
Předmětem smlouvy je poskytnutí právní služby ve věci vymáhání pohledávky za spolkem
Aeroklub Moravská Třebová za neuhrazené platby za odvod srážkových vod a v navazujícím
soudním řízení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb s firmou Frank Bold
advokáti, s.r.o. se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
b) Dodatek č. 1 k Dohodě s Regionálním muzeem v Litomyšli
Dohoda se doplňuje takto - Záchranný archeologický výzkum (ZAV) bude proveden v měsících
prosinec 2015 – březen 2016, ve Starém Městě při akci Staré Město Jih, infrastruktura pro nové
RD (ing. sítě a komunikace).
Částka se tímto dodatkem nemění.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě ZAV 84/15, č.j.: RML/560/15/Ne-361 o
provedení záchranného archeologického výzkumu s firmou Regionální muzeum v Litomyšli se
sídlem Jiráskova čp. 9, 570 01 Litomyšl.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
c) Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zájmové činnosti
Dne 9. 3. 2016 byla před jednáním zastupitelstva dodána Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace
pro rok 2016 – žadatelem je pan Josef Němec, žádá příspěvek na pořádání 29. ročníku turnaje
v nohejbalu – Memoriál Josefa Zobače.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2016 panu Josefu
Němcovi na pořádání 29. ročníku turnaje v nohejbalu – Memoriál Josefa Zobače.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
2

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací v roce 2016 na zájmové činnosti
uvedeným žadatelům.

žadatel
AVZO Technické sporty
T.G. Masaryka, Moravská
Třebová
Tělovýchovná jednota Staré
Město
SDH Staré Město
Ing. Helena Gálová
Staré Město 148
Oblastní charita Moravská
Třebová
Kostelní nám. 24/3, Moravská
Třebová
Sportovní klub Bílá Stopa
Staré Město 182

částka

účel dotace

2 000,-

Organizace 41. Ročníku
Dětřichovského memoriálu

15 000,12 000,10 000,-

Příspěvek na činnost TJ (Bílá
Stopa - letní tábor, ASPV ženy)
Jarní pochod za zdravím, turnaj
ve stolním tenise, narozeniny
hasičky
Příspěvek na činnost
(startovné + doprava)

30 000,-

Provoz sociálních služeb

5 000,-

Úprava tratě, nákup pohárů

Mažoretky střípky, DDM
Moravská Třebová
Jevíčská 55, Moravská Třebová

Prominutí nájmu

Startovné, jízdné

Středisko sociálních služeb
Salvia, z.ú.
Wolkerova alej 92/18, Svitavy

1 500,-

Na činnost střediska

5 000,-

Sportovní a potravinové
doplňky, tréninky, startovné a
závody

5 000,-

Startovné, jízdné, ubytování,
nákup materiálu na stolní tenis

1 000,-

Memoriál Josefa Zobače –
turnaj v nohejbalu

Martina Kuchařová
Staré Město 184
David Mynář (pro syna
Vojtěcha Mynáře)
Staré Město 151
Josef Němec
Staré Město 171

S každým žadatelem bude následně uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
d) Smlouva o poskytnutí finančního daru – příspěvek na obědy
Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru paní Vlastě Mlčochové ve
výši 8 349 Kč. Předmětem finančního daru je příspěvek na obědy bývalému zaměstnanci na rok
2016.
Pro
7
Proti 1
Zdrželi se
0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
e) Smlouva o dílo - Dodatek č. 2 s firmou Arrow Moravská Třebová
Předmětem Dodatku č. 2 je provedení výměny a přepojení vodovodní přípojky, přípojky dešťové
a splaškové kanalizace k RD č.p. 269. Čl. I, bod 1.2. smlouvy se doplňuje takto: Zhotovitel
provede výměnu a přepojení vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace k RD
č.p. 269. Navýšení ceny původní smlouvy – 53 107,10 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo - Dodatek č. 2 s firmou Arrow, spol, s r.o.,
Jevíčská 55/2, Moravská Třebová, 571 01.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
f) Zhotovení plynovodní přípojky na 7. stavební parcelu
Jedná se pouze o přípojku, hlavní řád je hotový. Firma Arrow předložila přibližný položkový
rozpočet. Cena přípojky je cca 46 800 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení přípojky k 7 parcele firmou Arrow spol, s r.o., Jevíčská
55/2, Moravská Třebová, 571 01 a následné zaplacení provedených prací.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starostky, aby uzavřela smlouvu s firmou RWE GasNet,
s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem-město ve věci zhotovení přípojky k sedmé stavební
parcele a následně zaplatila za provedené práce.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 9 bylo schváleno
g) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu půdy s firmou Pavlík a společníci
Účelem Dodatku je úprava Smlouvy o nájmu půdy uzavřené mezi Obcí Staré Město a firmou
Pavlík a společníci s.r.o. Jedná se o upřesnění pronajímaných pozemků.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu půdy 5/2013 s firmou Pavlík a
společníci s.r.o. se sídlem Nerudova 48, 571 01 Moravská Třebová.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Ad 3) Pojištění hasičů a hasičské techniky
Došlo k poškození hasičského auta. Hasičská auta nejsou havarijně pojištěna. Oprava se může
vyšplhat až na 100 000 Kč. V tuto chvíli jsou pojištěni hasiči pro případ úrazu a automaticky je
sjednáno zákonné pojištění, které platí stát. Starostka oslovila paní Rázlovou z pojišťovny
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Kooperativa. Ta dodala kalkulaci pojištění – roční částka 27 580 Kč za Tatru a Volvo včetně
čelních skel, 4 899 Kč za Vivaro včetně pojištění všech skel, vandalismu a živlů. Spoluúčast u
Vivara by byla 5% a minimálně 5 000 Kč, u Tatry a Volva 10%, spoluúčast 10 000Kč.
Pan Straka – Nabídka hasičské pojišťovny je o 22 000 Kč vyšší. Řidič (hasič), který škodu
způsobil, má pojistku na způsobené škody, ale pouze do výše pětinásobku hasičského platu. Paní
Rázlová z Kooperativy poskytla všechny možné slevy, protože jsou zde pojištěni všichni hasiči.
Starostka sdělila přítomným, že obec je také u Kooperativy pojištěna, a proto všichni občané,
kteří si zde budou sjednávat pojistku, by měli mít nárok na slevu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy na hasičskou techniku s pojišťovnou
Kooperativa ve výši 27 580 Kč za Tatru a Volvo, 4 899 Kč za Vivaro.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Ad 4) Rozpočtové opatření č. 1
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 9. 3. 2016.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

0

Ad 5) Finanční záležitosti
a) žádost o snížení nájmu v bistru sportovního areálu
Nájemné je 605 Kč a energie 2000 Kč včetně DPH.
Paní Čepilová – Přečetla důvody, které nájemce uvádí.
Pan Hloušek uvedl, že není pravda, že by si někdo nosil vlastní pivo do areálu, pouze na uzavření
sezóny, kdy se bistro zavřelo už v 19:00, ale akce trvala déle.
Zastupitelstvo má zájem o to, aby bylo bistro provozováno.
Pan Straka navrhuje schválit snížení nájmu o polovinu, bez energií.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájmu v bistru ve sportovním areálu na polovinu.
Pro
5
Proti 0
Zdrželi se
3
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
b) žádost pana Konečného o opravu cesty p.č.2184 k.ú. Staré Město
Starostka sdělila, že už jednala s panem Horčíkem, nechá navrhnout vhodný materiál, navrhuje
nechat cestu zpevnit vlastními pracovníky a technikou. Chce s panem Horčíkem objet i ostatní
cesty, které potřebují opravy.
Paní Lišková navrhuje radikální opravu, protože povrchový materiál by mohla první velká voda
spláchnout.
c) Bezbariérový přístup do obecního úřadu.
Starostka – Položkový rozpočet podle projektanta je 184 800 Kč. Obec obdržela tři cenové
nabídky:
Stavební vodohospodářská, s.r.o. Moravská Třebová – 194 931 Kč
Zámečnictví Luboš Němec Staré Město – 212 090 Kč
NEWIS TRADE s.r.o. Praha 4 – 293 643 Kč
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Starostka navrhuje vybrat firmu s nejnižší cenovou nabídkou, kterou je Stavební
vodohospodářská, s.r.o. Moravská Třebová.
Pan Němec – Není nějaký dotační titul?
Starostka – Bohužel ne, dotační tituly jsou vypisovány pouze pro města s přístupem do obecní
budovy z chodníku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení firmy Stavební vodohospodářská o provedení
bezbariérového přístupu na obecní úřad v nabídnuté ceně.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Navržená smlouva s firmou bude projednána na příštím zastupitelstvu.
d) žádost o dotaci na školící místnost
Pak Kolkop zpracovává projekt. Je nutné, aby byl hotový do konce března, do poloviny dubna je
třeba požádat o dotaci z Ministerstva vnitra.
Pan Straka – Do projektu by měla být zahrnuta rekonstrukce střechy – kopule, výměna krytiny,
dodělání zateplení.
Paní Lišková vyjádřila názor udělat krytinu z mědi.
Diskuze o materiálu na střešní krytinu hasičské kopule.
Pan Pruška navrhl zastupitelům, aby si nechali spočítat cenu za nerezovou krtinu, která je
levnější než měděná.
Paní Lišková – Je třeba zjistit, zda dotace bude i na měděnou střechu.
e) žádost o výměnu oken od paní Sedlákové
S touto opravou je počítáno v rozpočtu. Pan Lopour připraví cenovou nabídku.
Ad 6) Pozemky
a) žádost o odprodej p.č. 3785/2 k.ú. Staré Město
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej p.č. 3785/2 o výměře 151m2 v k.ú. Staré Město panu
Miroslavu Smolíkovi v ceně 20 Kč za m2 bez DPH. Poplatky za převod platí kupující.
Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
2
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Smolíkovi zaplatili v minulosti 2x část pozemku o výměře 40m2. Tato část byla zaplacena v roce
1976, podruhé pak v roce 2004. Katastrální úřad pochybení uznal.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vrácení přeplatku za 40m2 panu Miroslavu Smolíkovi v ceně
10 Kč/m2.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
b) žádost o pronájem části p.č. 4283 k.ú. Staré Město
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části p.č. 4283 o výměře 80m2 v k.ú. Staré Město panu
Janu Kozákovi za účelem chovu včel.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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c) ÚZSVM – parcely pod zastávkami
Obec požádala o odkup parcely č. 4 369 o výměře 4m2, p.č. 4 368 o výměře 14m2 by řešily
KoPÚ. Obě pod autobusovými zastávkami.
Starostka jednala s ÚZSVM, ten sdělil, že úřad nedá souhlas ke směně pozemků v rámci
komplexních pozemkových úprav. Jediná možnost je odkup. Celková cena i s poplatky na
převod je cca 4 000 Kč.
Zastupitelé se shodli, že pozemky odkupovat obec nebude.
d) Nabídka Agrony na odkup pozemku
Agrona nabídla obci odprodej cesty u konírny p.č.1905/12. Z cesty je přístup ke třem bytům.
Agrona je ochotná přistoupit na směnu.
Diskuze zastupitelů o kvalitě a šířce cesty.
Starostka navrhuje připravit všechny pozemky, které by se mohly využít ke směně s firmou
Agrona.
e) Žádost o odprodej pozemků v k.ú. Petrušov
Soukromá osoba má zájem na koupi nemovitosti v Petrušově a k tomu o koupi pozemků, které
jsou v majetku obce. Starostka také seznámila přítomné s dopisem realitní kanceláře, které má
také zájem o odkup dvou pozemků v Petrušově. Jedná se o pozemky, které má v pronájmu firma
Agrona.
Starostka odpoví, že obec nemá zájem prodávat pozemky, žádané pozemky jsou v současné době
v pronájmu. Obec je ochotná jednat o pronájmu.
f) Žádost o odprodej pozemku v k.ú. Staré Město – Bílá Studně
Na pozemek je částečná nájemní smlouva.
Pan Straka sdělil, že tam, kde je požadovaný pozemek, vede cesta. Prodejem pozemku by mohlo
dojít k jeho zaplocení a žádné větší auto např. hasičské by neprojelo.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.č. 4011 v katastru Staré Město - Bílá Studně.
Pro
0
Proti 6
Zdrželi se
2
Usnesení nebylo schváleno.
Ad 7) Odborný pracovník obce – nové místo
V termínu do pondělí 7. 3. 2016 do 17:00 nebyla dodána žádná žádost.
Ad 8) Počet VPP na rok 2016
Příspěvek v roce 2016 je ve výši 14 000 Kč na pracovníka, na předáka nad 50 let 15 000 Kč.
Podmínky – 50% uchazečů musí být zaměstnáno nově, 50% může být zaměstnáno opakovaně.
Starostka navrhuje 4 pracovníky.
Jsou dvě žádosti od nových uchazečů, čtyři žádosti od loňských uchazečů.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 4 pracovníky VPP pro rok 2016.
Pro
8
Proti
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

Ad 9) Informace
a) přísedící pro pardubický soud
Pardubický kraj hledá přísedící pro pardubickou pobočku Krajského soudu v Hradci Králové.
Starostka přečetla podmínky, které zájemce o pozici přísedícího musí splňovat.
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b) hospodaření obce za rok 2015 – audit
Audit proběhl bez závad 25. 2 2016, jediná připomínka byla ke kontrolní komisi, která
nepracovala. Zpráva je k nahlédnutí na obci.

c) nabídka energií
Pan Císař nabídl vypracování cen energií. Sdělil, že je šance sjednat v současné době smlouvu na
cenu plynu ve výši cca 530 Kč za MWh.
Zastupitelé souhlasí, aby starostka požádala o návrh pro obec. Elektřina je na hranici směrnice o
zadávání zakázek v malém rozsahu, starostka oslovila poskytovatele, ČEZ zaslal nabídku, ale
cena je garantována pouze do ledna.
Pan Císař doporučil neuzavírat smlouvu na delší dobu než 1 rok.
d) Oprava železničních přejezdů
Oprava obou železničních přejezdů – na silnici a u chat. První oprava 29.3. - 27.4. - budou
vypnuta světla a bude umístěna značka STOP.
Druhá oprava – zabezpečení přejezdů z důvodu vyšší rychlosti průjezdu vlaků. U chat by měly
být závory, o přejezdu na silnici se zatím nejedná.
e) Hřbitov
Jsou zhotoveny čtyři sondy, ve kterých se sleduje stav vody. Do 4 m se vrtá proto, aby se zjistila
propustnost podloží. Voda je už cca půl metru pod povrchem. Průzkum nadále probíhá.
f) modelářská akce na letišti
23. ročník Lion Cup, který se bude konat ve dnech 1. – 3. 7. 2016 – celostátní setkání leteckých
modelářů.
g) doporučení pojištění všech bankovních účtů.
Obec se přihlásila k pojištění vkladů, které doporučil zástupce spořitelny.
h) Příprava projektu chodníku.
Starostka jednala s panem Vágnerem o odkup jeho části pozemku na výstavbu chodníku. Pan
Vágner ho odmítl prodat. Dotace se vztahuje pouze na ucelenou část chodníků. V případě
rozdělení projektu by další část obec musela zaplatit sama.
i) Oprava vody
V obci vodaři hledali během ledna a února závadu na vodovodu, při tom se zjistilo, že přípojka
do základní školy – částečně v ně a v budově, je v dezolátním stavu. Zatím to ještě drží, ale je
nutná oprava.
Ad 10) Diskuze
Paní Lišková žádá zápisy ze schůzí regionu a skupinového vodovodu za loňský rok.
Pan Báča se ptá, zda se obec nějak zapojí do petice proti zápachu v obci, ke které vyzvala
obec Mimoň.
Informace starostky jak pokračují jednání s Druporkem a obdobnými firmami, které způsobují
v obcích zápach.
Zastupitelé se dohodli, že bude občanům prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek
obce dána na vědomí možnost podepsat na obecním úřadě petici proti zápachu z Druporku.
Podpisy se budou sbírat asi po dobu dvou týdnů.
Starostka seznámila zastupitele s problémem uložení vodovodu do komunikací v souvislosti se
změnou zákona, se kterými se potýká dobrovolný svazek obcí.
Paní Lišková informovala o změnách v poskytování dotací na rekonstrukce vodovodů, postupně
se snižuje výše dotace a tím zvyšuje spoluúčast svazku obcí a obcí.
Diskuze, ve kterých částech obce se vodovod má měnit a o cenách za výměnu.
Pan Pruška – Informoval zastupitele o problémech na jeho pozemcích v Radišově. Při silnějších
deštích má plno bahna. Traktory Agrony jezdí přes příkopy, které tím ničí.
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Starostka objasnila zastupitelům, že panu Pruškovi stéká na pozemek voda z kopce. Byla se na
místě podívat.
Pan Adámek – Za vodu, která se ztratí na trase, zaplatí občané? Na jeho přípojce se za poslední
roky kopalo asi šest krát. Domnívá se, že obec by měla zvážit, zda do vodovodu neinvestovat,
třeba by se to obci vrátilo v úspoře vody.
Starostka si nemyslí, že by ztráty na trase měly být fakturovány občanům.
Diskuze starostky a pana Adámka o vlastnictví přípojky, postupech při havárii vodovodu.
Pan Němec – Byl už realizován protipovodňový plán v Radišově?
Starostka – Zítra (ve čtvrtek) přijdou zástupci firmy, která zpracovává projekt. V červnu bychom
měli žádat o dotaci na realizaci protipovodňového plánu v Radišově.
Pan Němec – Takže letos bude realizován?
Starostka – V červnu budeme žádat o dotaci. Nemá přesnou představu o termínech schvalování
dotací a tím i realizace. Bude se konat také výběrové řízení.

9

