Zápis z jednání obecního zastupitelstva 18.5.2016
č.j. 4/2016
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Řezníčková Jarmila, Mgr. Sejbalová Jolana, Ing. Čepilová Hana, Ing. Němec
Vladislav, Lišková Ludmila, Hájková Michaela, Straka Jan, Ing. Báča Petr
Neomluveni: Ladislav Krejzek
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Mgr. Jolana Sejbalová
Návrhová komise:
Michaela Hájková, Ludmila Lišková
Ověřovatelé:
Ing. Hana Čepilová, Ing. Vladislav Němec
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kontrola usnesení předešlého zastupitelstva
2. Schválení uchazeče na opravu sociálního zařízení ve zdravotním středisku.
3. Smlouvy
a) Smlouva o dílo na opravu sociálního zařízení ve zdravotním středisku,
b) Smlouva o dotaci na sociální zařízení ve zdravotním středisku,
c) Smlouva o dotaci na přetlakový ventilátor – Pardubický kraj,
d) Smlouva o dodávce zemního plynu – Pražská plynárenská, Praha 1,
e) Smlouva o dílo – M. Lopour, Moravská Třebová,
f) Dodatek k Účastnické smlouvě – T-Mobile CR a.s., Praha,
g) Smlouva o dílo – M – Silnice,
h) Dodatek k licenční smlouvě se společ. Triáda,
4. Rozpočtové opatření obce č. 3
5. Finanční záležitosti:
a) Realizace komunikace mezi dalšími stavebními pozemky
b) cena zasíťovaných stavebních pozemků vzhledem k DPH,
c) realizace projektu protipovodňových opatření v Radišově,
d) odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů Aeroklubu – Advokáti Frank Bold.
6. Pozemky
a) žádost o koupi p. č. 2167 v k.ú. Staré Město,
b) návrh geodetických úprav p. 2164 dle skutečnosti,
c) záměr na odprodej pozemků část č. 2164/18, 970/34, 970/36, 1939/30, 1939/32, 3254,
3285 a 4341 v k.ú. Staré Město
7. Žádosti
a) pronájem fotbalového hřiště a kabin,
b) o zhotovení vodovodního řadu v Bílé Studni + úhrada přípojek,
c) o připojení k plynovodnímu řadu,
d) o celodenní pronájem sportovního areálu – TJ Staré Město.
8. Informace
a) konání mistrovství v letecké akrobacii,
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b) nájemce bistra.
9. Diskuze
10. Závěr
Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva.
Pro
8
Proti
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Pan Krejzek se dostavil v 18:08.

0

Zdrželi se

0

Ad 1) Kontrola usnesení předešlého zastupitelstva
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení předešlého zastupitelstva ze dne 13. 4. 2016.
Ad 2) Schválení uchazeče na opravu sociálního zařízení ve zdravotním středisku
Obálky byly otevřeny dne 10.5. 2016 v 16:00. Byly doručeny 3 nabídky od firem Bromach
Lanškroun, Stavební vodohospodářská Moravská Třebová, Ing. Dalibor Dvořáček Svitavy.
Komise doporučuje zastupitelstvu vybrat firmu Bromach Lanškroun. Firma nabídla částku
392 658,87 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu na provedení díla Opravy sociálního zařízení ve
zdravotním středisku s firmou Bromach spol. s.r.o. se sídlem Dobrovského 83, 563 01
Lanškroun.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Ad 3) Smlouvy
a) Smlouva o dílo na opravu sociálního zařízení ve zdravotním středisku
Součástí nabídky bylo přiložení návrhu Smlouvy o dílo. Smlouva byla nepřehledná a nejasná,
proto byla přepracována a zaslána firmě k vyjádření.
Připomínky ke smlouvě:
Pan Straka – vyškrtnout v odstavci II. „dle klimatických podmínek“, protože se jedná o práci
uvnitř.
Paní Čepilová – navrhuje vypustit z odstavce IX. Celý druhý bod, protože § 2256 občanského
zákoníku se týká nájmu a ne smlouvy o dílo.
Paní Lišková – navrhuje vypustit z odstavce III. ve čtvrtém bodě část věty „či podepsaného
zápisu ve stavebním deníku“. Vícepráce by měly být schvalovány pouze formou dodatku
smlouvy, o kterém rozhoduje zastupitelstvo.
Cena díla je 475 117,23 Kč včetně DPH (392 658,87 Kč bez DPH).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Bromach spol. s r.o se sídlem
Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun s navrženými úpravami.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
b) Dotace z Programu obnovy venkova
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Poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení a chodby ve
zdravotním středisku z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č.
OŽPZ/16/22169.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
c) Smlouva o dotaci na přetlakový ventilátor – Pardubický kraj
Dotace na zakoupení přetlakového ventilátoru ve výši 70% skutečných nákladů, maximálně
30 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje 2016 č. OKŘ/16/21733.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
d) Smlouva o dodávce zemního plynu – Pražská plynárenská, Praha 1
Starostka – Pan Císař předložil nabídku na dodávku plynu od 1.1.2017 do 31.12.2019
s dodavatelem Pražská plynárenská Praha1 v ceně 560 Kč/MWh. Cena se může lišit
v desítkách korun, podle doby kdy bude smlouva uzavřena.
Také přišla nabídka od firmy Armex s nabídkou prodloužení smlouvy, která je uzavřena do
konce roku 2016. Firma Armex nabízí od 1.6. 2016 do konce letošního roku slevu 50 Kč/
MWh a od 1.1. 2017 nabízí cenu 640 Kč/MWh. Současná cena je 800 Kč/MWh. Cenu nabízí
na jeden rok.
Pan Císař doporučuje uzavřít smlouvu se zafixovanou cenou na delší dobu, dokud je cena
nízká.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou Pražská plynárenská se sídlem Praha
1 – Nové Město, Národní 37, 110 00 na dodávku zemního plynu na tři roky od 1.1. 2017 do
31.12. 2019.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
e) Smlouva o dílo – M. Lopour, Moravská Třebová
Starostka – Okna byla měněna v jiných bytech roce 2014, rozdíl v ceně je 655 Kč na jedno
okno. Okna by měla být vyměněna ve třech bytech, budou kastlová. Nájemníci, kteří už tato
okna mají po výměně jsou spokojeni. Po této výměně zbývají dva byty s původními okny, kde
majitelé výměnu nepožadují a okna na chodbách.
Zhotovitel provede výměnu deseti oken v bytě v prvním a třetím patře bytového domu č. 239
v ceně 171 286 Kč včetně DPH. Bude provedena výměna oken, vnitřních parapetů a
provedení zednických prací.
Diskuze o materiálech na opravu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 160205 s firmou Miroslav Lopour – stavební
firma, se sídlem Piaristická 3, 571 01 Moravská Třebová.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
1
3

Usnesení č. 7 bylo schváleno
f) Dodatek k Účastnické smlouvě – T-Mobile CR a.s., Praha
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k Účastnické smlouvě a Dodatek ke Smlouvě
Významného zákazníka č. 39073503 s operátorem T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4. Doba trvání dodatku smlouvy je 24 měsíců.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
g) Smlouva o dílo – M – Silnice
Předmětem smlouvy je oprava dvou místních komunikací v ceně 138 932 Kč včetně DPH.
Práce budou zahájeny v květnu 2016 a dokončeny do 30. 6. 2016.
Paní Lišková – Jaký materiál se použil na povrch? Vydrží vodu?
Starostka – Materiál je stejný jako vloni v Dětřichově a voda neodnesla nic. Povrch se spekl a
ztuhl.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 24/SOD/2016/078 s firmou M – SILNICE
a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
h) Dodatek k licenční smlouvě se společ. Triáda
Starostka dala zastupitelům na vědomí podpis dodatku s firmou Triáda, která poskytuje
zadarmo modul spisové služby. Platí se instalace programů.
Ad 4) Rozpočtové opatření obce č. 3
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce č. 3 ze dne 18. 5. 2016
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 10 bylo schváleno

0

Ad 5) Finanční záležitosti
a) Realizace komunikace mezi dalšími stavebními pozemky Staré Město - JIH
Starostka vyzvala zastupitelstvo, k vyjádření, zda zhotovit komunikaci dočasnou nebo finální.
Konzultovala problém s panem Horčíkem, ten doporučil nedávat konečnou vrstvu. Cena
dočasné komunikace je 250 000 Kč bez DPH, cena finální cca 750 000 Kč bez DPH.
Pan Straka – navrhuje zhotovit dočasnou komunikaci, protože na stavby bude jezdit těžká
technika, která povrch více zhutní.
Zastupitelé souhlasí.
Starostka navrhuje tyto úpravy ve výzvě – zadávací dokumentace bude poskytována
zájemcům do 10. 6. 2016, všem zájemcům bude poskytnuta zdarma. Zájemci by předkládali
nabídky do 20.6. do 15:00, otvírání obálek 20. 6. 2016 v 16:00.
Návrh na usnesení:
4

Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání nabídky na stavební práce na stavební práce
„Propojení komunikací větví „G“ v lokalitě zástavby RD Staré Město – JIH“ s uvedenými
termíny.
Pro
8
Proti 1
Zdrželi se
0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Návrhy členů komise a náhradníků:
Komise – Jan Straka, Ladislav Krejzek, Ing. Vladislav Němec
Náhradníci – Michaela Hájková, Ing. Hana Čepilová, Mgr. Jolana Sejbalová
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi ve složení Jan Straka, Ladislav Krejzek, Ing.
Vladimír Němec včetně náhradníků Michaela Hájková, Ing. Hana Čepilová, Mgr. Jolana
Sejbalová.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
b) cena stavebních pozemků
V loňském roce zastupitelstvo schválilo cenu pozemků 280 Kč. Od letošního roku se z ceny
pozemků odvádí DPH.
Starostka navrhuje přehodnotit cenu, za kterou jsou stavební parcely prodávány.
Pan Báča – navrhuje částku 300 Kč včetně DPH.
Diskuze o cenách pozemků v okolních obcích.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stavebních pozemků v katastru Staré Město 300 Kč za m2
včetně DPH .
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
2
Usnesení č. 13 bylo schváleno
c) realizace protipovodňových opatření v Radišově
Byla zpracována studie. Starostka seznámila zastupitele se studií. Předpokládaná cena úprav
je pro obec neúměrně vysoká.
Pan Straka – Navržená studie zahrnuje zatravnění na pozemcích, které nejsou obecní.
Paní Lišková se dotázala - kam poteče voda z navženého kanálu? Terén má velmi malý spád a
hrozí zaplavení louky.
Starostka navrhuje provést revitalizaci požární nádrže, zhotovit příkopu nad nádrží s využitím
vlastních sil.
Diskuze zastupitelů o stavu požární nádrže, o možnostech úprav vlastními silami nebo o
možnostech spolupráce s Agronou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nepokračovat v realizaci protipovodňových opatření v Radišově
dle navržené studie. Opatření bude realizováno vlastními silami.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
d) odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů Aeroklubu – Advokáti Frank Bold
Starostka seznámila zastupitele se stavem vymáhání pohledávek. Aeroklub vyzývá obec k
dodání daňových dokladů za odvod dešťových vod do obecní neveřejné kanalizace za období
roku 2014, 2015 ve výši 15 000 Kč za kalendářní rok a 5 000 Kč za měsíc leden až duben
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2016 plus příslušné sazby DPH. Aeroklub zpochybňuje promlčecí dobu uvedenou advokátní
kanceláří. Jsou ochotni zaplatit za rok 2012 a 2013 10 000 Kč bez DPH nebo 11 000 Kč
včetně DPH.
Pan Báča – Zmiňovali, že vybudovali zasakování, dodali nějaké podklady o velikosti plochy,
kde bylo zhotoveno zasakování?
Starostka – Je to vyřešeno ze všech jejich ploch, proto za rok 2016 uvádějí pouze leden až
duben. V prosinci navrhli, že by za roky 2012 a 2013 byli ochotni zaplatit 10 000 Kč bez
DPH nebo 11 000 včetně DPH, přestože jsou přesvědčeni, že nároky za tyto dva roky jsou již
promlčené.
Za advokáty jsme do dnešního dne zaplatili 44 580 Kč s DPH.
Pan Němec navrhuje přijmout nabídku Aeroklubu a kauzu ukončit.
Pan Straka – Navrhuje požadovat zaplatit za rok 2012 a 2013 po 10 000 Kč bez DPH za
kalendářní rok. Za rok 2014 a 2015 po 15 000 Kč bez DPH za kalendářní rok, za rok 2016
poměrnou částku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje požadovat poplatky za odvod dešťových vod ze zpevněných
povrchů od firmy Aeroklub Moravská Třebová z.s. se sídlem Letiště č.p. 220, 569 32 Staré
Město, ve výši 10 000 Kč bez DPH za rok 2012, 10 000 Kč bez DPH za rok 2013, 15 000 Kč
bez DPH za rok 2014, 15 000 Kč bez DPH za rok 2015, za rok 2016 měsíce leden – duben
5 000 Kč bez DPH.
Pro
7
Proti 1
Zdrželi se
1
Usnesení č. 15 bylo schváleno

Ad 6) Pozemky
a) žádost o koupi p. č. 2167 v k.ú. Staré Město
Pan Sejbal navrhuje k jednání cenu 15 Kč za m2. Zeptal se, kdo hradí náklady na geometrické
zaměření. Starostka vysvětlila, že pokud se jedná pouze o zájem kupujícího, platí kupující,
pokud jde i o zájem obce o náklady se podělí. V tomto případě jde o narovnání pozemků,
takže se o náklady podělí.
Pan Sejbal – Vysvětlil, jak chce zaměřit hranici pozemku, u silnice chce uvolnit část pozemku
ve prospěch obce pro budování případného chodníku.
Pan Mlčoch – Nedávno si kupoval pozemek a bylo mu zastupitelstvem striktně dáno najevo,
že pozemky se prodávají ve Starém Městě za cenu 20 Kč za m2. Nevidí důvod, proč prodávat
někomu za lacinější cenu.
Paní Čepilová – Navrhuje zachovat cenu 20 Kč za m2, aby nemusely býr řešeny výjimky při
prodeji, postupovat jednotně ve všech případach, kdy jde o narovnání pozemků.
Pan Sejbal sew vyjádřil k narovnání. Obec v minulosti zbudovala plynovod, v naší zahradě
zřídila sousedům budku na přístup k plynu a žádné věcné břemeno se nezřizovalo.
Paní Lišková – To nezřizovala obec, plynovod zřizovaly plynárny, o věcném břemeni je třeba
jednat s plynárnami.
Pan Sejbal – Když obec zřizovala kanalizaci, tak k našemu domu, kde jsou dvě čísla popisná
byla zřízena pouze jedna přípojka, byt bratra je napojen přes nás. Fyzicky obec skončila dole
u oplocení uprostřed obecního pozemku, takže se nám kanalizace prodlužovala o cca 30 –
40m. Na veřejném zasedání si někteří obyvatelé stěžovali, že mají přípojky daleko, ale jednu
z nejdelších máme my. Zřídili jsme ji na vlastní náklady a byli potichu. Když se dělal
plynovod, zrušil se příkop, který vedl vedle uličky k sousedům, dnes nám dešťové vody
opakovaně tečou přes bratrovu zahradu na cestu. Když jsem se ozval, bylo uděláno nějaké
6

opatření, ale není funkční. Domnívám se, že historicky byl činností obce pozemek mé rodiny
poškozen. Uvádím to pro to, že se argumentuje, že všem stejně. Cenu 20 Kč/m2 ustojím, ale
jde o princip. Pokud se někomu něco poškozuje, tak se na to zapomíná. Ještě za paní Liškové,
když byla starostkou a řešilo se tenkrát odvodnění té cesty, byla jedna varianta, že by se cesta
vyasfaltovala. Zpevnila se asfaltovou emulzí a uteklo se od toho. Rodiče se nebránili, takto
jsem to zdědil, sousedům nechci dělat peklo, přemýšlím, jak to, vyřešit. Nějaké řešení mám,
to si asi udělám sám.
Hlasování o posledním návrhu paní Čepilové postupovat podle schválené kuchařky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 2167 o výměře 347 m2 za cenu 20 Kč za
m2. Poplatky za převod platí kupující.
Pro
4
Proti 2
Zdrželi se
3
Usnesení nebylo schváleno
Hlasování o ceně 15 Kč/m2.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 2167 o výměře 347 m 2 za cenu 15 Kč za
m2. Cena byla stanovena z důvodu opakovaného poškozování pozemku kupujícího, ke
kterému dochází po stavbě plynovodu a kanalizace, kdy je po zasypání příkopu pozemek
zaplavován a je odplavována zpevněná (štěrková) část cesty. Poplatky za převod platí
kupující.
Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
3
Usnesení č. 16 bylo schváleno
b) návrh geodetických úprav p. 2164/18 dle skutečnosti
Starostka objasnila zastupitelům situaci narovnání pozemků kolem obecního úřadu a
pozemků, o které má zájem Agrona, po geometrickém zaměření. Jde o navržení první části
podle skutečnosti.
Diskuze o umístění studny.
Starostka ústně změny probírala s majiteli jednotlivých pozemků, s úpravami předběžně
souhlasí.
Pan Němec – Jak se budou pozemky směňovat?
Starostka – Nepůjde o směnu, ale o prodej a koupi za schválenou cenu. O geometrické
zaměření se podělí kupující a prodávající. Zatím je cena kolem 12 000 Kč.
Paní Lišková – S Agronou to bude také tak?
Starostka – Objasnila pozemky, které obec chce koupit od Agrony a prodat Agroně. Koupili
bychom víc, než jim prodáme.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh geodetů, na jeho základě bude zpracován geometrický
plán na oddělení pozemků podle skutečných metrů.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
Ad 7) Žádosti
a) pronájem fotbalového hřiště a kabin
Žádost pana Jaroslava Vavřína, jedná se o akci pro děti – fotbalový turnaj starších přípravek
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dne 2.7. 2016 od 8:00 – 16:00. Žádá o možnost umístění stánku s občerstvením. Nabízí
nájemné 2 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem fotbalového hřiště na konání fotbalové akce turnaj
starších přípravek dne 2.7. 2016 od 8:00 – 16:00, včetně části pozemku na umístění
prodejního stánku za cenu 2 000 Kč.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18 bylo schváleno
b) o zhotovení vodovodního řadu v Bílé Studni + úhrada přípojek
Na obecní úřad byla doručena žádost o zhotovení vodovodního řadu v Bílé Studni podepsaná
deseti občany.
Pan Tomášek – Deset dní netekla voda. Domnívá, se, že vodu někdo naschvál vypouští.
Diskuze o současném způsobu zajištění potřeby vody pro občany v Bílé Studni.
Pan Tomášek sdělil jaké kroky sám podnikl, co si zjišťoval jako soukromá osoba ohledně
možnosti napojení, protože má malé děti a je téměř každý měsíc nějaké dny bez vody.
Pan Němec – O vodovodu v Bílé Studni se už jednalo, částka se blížila 2 miliónům korun.
Diskuze zastupitelů a pan Tomáška o možnostech, kudy lze vodovodní řád kopat, po kterých
pozemcích.
Paní Lišková – Sdělila, že už ona jednala s občany o provedení výměny vodovodního řadu.
Stávající osazenstvo výměnu něchtělo, protože si vodovodní řad chtějí nechat na zalévání
zahrad. Případně, kdyby bylo dost vody, zavřeli by vodovod a používali by tento, protože
z něj nic neplatí. Vybudovali si ho svépomoci, voda jim teče samospádem a jednou za rok by
měli nádrž vyčistit a vychlorovat.
Pan Straka se dotázal, zda by nebylo nádrž možné opravit.
Paní Lišková sdělila, že vodovod je už asi 50 let starý. Pan Tomášek uvedl, že dle sdělení
místních byl opravován v 80-tých letech.
Diskuze o možnosti využití stávajícího vodovodu napojením na současné potrubí.
Starostka sdělila, že věc konzultovala s vodárnami. Vodárny do takovéto akce nepůjdou,
protože materiál trubek je starý a nemusel by tlak vydržet. Navíc jsou trubky položeny
v soukromých pozemcích.
Starostka navrhuje zabývat se touto záležitostí. Poptá se po dotacích, osloví svazek obcí. Ale
upozornila, že ve Starém Městě se vodovod postupně vyměňuje, kdežto jiné obce svazku stále
čekají.
Zastupitelé s postupem souhlasí.
Sdělení starostky o postojích okolních obcí k úhradě navrtávek pro přípojek na hlavní
vodovodní řad.
c) o připojení k plynovodnímu řadu
Na obecní úřad byla doručena žádost o zhotovení plynovodního řadu ve Starém Městě
podepsaná devíti občany. Jde o uličku pod bytovkou pod kostelem až k Záplatovým.
Starostka – Zde není hlavní plynovodní řad. Přibližný odhad je 500 000 Kč.
Pan Němec – O kolik přípojek se jedná?
Starostka – Šest přípojek.
Diskuze o vlastnictví plynovodu a přípojek.
Pan Straka – Navrhuje zjistit cenovou relaci a nechat vypracovat projekt.
Návrh na usnesení:

8

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektu na zhotovení plynovodního řadu včetně
přípojek v požadované části Starého Města.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 19 bylo schváleno
d) žádost o celodenní pronájem sportovního areálu – TJ Staré Město
Předseda TJ Staré Město pan Miloš Kozák žádá o pronájem sportovního areálu dne 9. 7. 2016
na konání míčového sedmiboje.
TJ Staré Město oznámila, že 4. 6. 2016 se odpoledne na sportovním areále bude konat dětský
den. Akce potrvá cca 3 hodiny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem celého sportovního areálu 9. 7. 2016 TJ Staré Město
na konání míčového sedmiboje smíšených dvojic.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 20 bylo schváleno
Ad 8) Informace
a) Informace o konání mistrovství v letecké akrobacii v druhé polovině srpna.
b) Nájemce bistra – žádný uchazeč se nepřihlásil
Dotaz a náskedná diskuze o způsobu zveřejnění a dalších možnostech zveřejnění, o výši
nájmu, o měření energií, o výši poplatků za energie za minulý rok.
Starostka sdělila, že výše poplatků pro pronajímatele bistra byla v minulosti stanovena podle
počtu spotřebičů.
Pan Straka navrhuje požádat o uveřejnění v Moravskotřebovském zpravodaji.
Starostka požádá o uveřejnění, výzva bude uvedena také na webových stránkách obce v
„Aktualitách“. Informace o výši nájmu bude uvedena - dohodou.
c) Informace o stavu krovů v Sokolovně.
Starostka informovala o sdělení statika, nutnosti odlehčit co nejvíce strop. Požádá o nacenění
prací.
Ad 9) Diskuze
Pan Krejzek – Světelné zařízení na zpomalení provozu. Domnívá se, že má psychologický
dopad.
Starostka – Se poptávala po okolních obcích. Cena je od 60 000 Kč výše.
Pan Němec – V souvislosti se smrtelným zraněním při dopravní nehodě navrhuje apelovat na
vykácení stromořadí na silnici mezi Starým Městem Moravskou Třebovou.
Diskuze o potřebě zřízení středové čáry.
Paní Lišková – Podle jejích informací mají silnice v plánu rekonstrukci této komunikace 2017
- 2018.
Diskuze o kvalitě a šířce silnice na Třebařov a Moravskou Třebovou.
Diskuze o umístění světelných zařízení a místech umístění.
Pan Krejzek se domnívá, že obec by dvě zařízení měla za cenu cca 100 000 Kč pořídit, už
kvůli zvýšení bezpečnosti dětí v obci.
Pan Krejzek – Má škola videotelefon?
Starostka – Zaslechla jsem, že ano, ale fakturu jsme neobdrželi.

9

Pane Krejzek – Seznámil zastupitele se situací sond na hřbitově. V jaké hloubce se vyskytuje
v sondách voda. Navrhuje sledovat stav vody v sondách, provést drenážní výkopy, položit
trubky a odvést vodu, která spadne při dešti.
Paní Lišková vysvětlila narušení původního melioračního systému při kopání hrobů.
Diskuze o vrtech a rozborech odebrané vody. Paní Lišková navrhuje nechat udělat rozbory
vody v tuto dobu alespoň ze dvou vrtů, kdy ještě nejsou horka a zjistit, zda je voda
kontaminovaná.
Starostka dnes obdržela posudek, ještě ho nečetla. Zastupitelé s ním budou seznámeni a bude
projednán o příštím zasedání.
Paní Lišková – Tlumočila připomínky obyvatel k informování. Žádají, aby bylo jednání
zastupitelstva uveřejněno na stránkách obce v aktualitách a hlášeno alespoň třikrát.
Starostka sdělila, že celá obec není pokryta rozhlasem. Dostala nabídku chrudimské firmy na
bezdrátové připojení. V rozpočtu je cca 100 000 Kč. Jednalo by se o lokalitu kolem okálů,
Staré Město – Jih.
Paní Lišková - Občané navrhují hlásit v předem určených časech. Navrhuje znovu zavést
vkládání textu hlášení na web.
Žádá také, aby na stránkách obce byl odkaz na celý územní plán. V současné době se na něj
lidé dostanou pouze proklikáním přes městský úřad.
Paní Lišková tlumočila dotaz občana, kolik stála oprava hřbitovní zídky a kdo dělal projekt.
Starostka – K této akci nebyla projektová dokumentace. Pan Luboš Němec ze stavební firmy
navrhl, že opravu provede v částce do 200 000 Kč, částka byla v rozpočtu schválena.
Pan Straka se domnívá, že zídka není spravována kvalitně. Lepidlo je natahováno na mech.
Myslí si, že dílo nepřežije zimu. Ptá se jaká je na opravu záruka.
Pan Báča se ptal, zda tu byla firma prohlédnout izolaci na střeše bytovky?
Starostka sdělila, že firma zde byla, ale jsou tam zahnízdění ptáci, musí se počkat až vyletí,
oprava bude provedena někdy v září.
Paní Lišková si stěžovala, že nedostala leták o sběru velkoobjemového odpadu, na okálech je
také nedostali. Informace měla být umístěna v aktualitách.
Paní Sejbalová – Oznámení v aktualitách bylo, přišlo mi e-meilem.
Starostka sdělila, že letáky byly uvnitř reklamních letáků, také ho nemohla najít. V aktualitách
oznámení bylo, ale posunulo se pak dalšími oznámeními.
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