Zápis z jednání obecního zastupitelstva 30.8.2016
č.j. 7/2016
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Řezníčková Jarmila, Mgr. Sejbalová Jolana, Ing. Čepilová Hana, Hájková
Michaela, Ing. Báča Petr, Straka Jan, Krejzek Ladislav,
Omluveni: Ing. Němec Vladimír, Lišková Ludmila,
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Mgr. Jolana Sejbalová
Návrhová komise:
Michaela Hájková, Straka Jan
Ověřovatelé:
Ing. Hana Čepilová, Krejzek Ladislav

III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Řád veřejného pohřebiště
2. Obecně závazné vyhlášky:
- Provozování motorových sportů - zrušení
- Stanovení systému shromažďování komunálních odpadů
3. Schválení uchazeče na propojení komunikací v lokalitě Staré Město - Jih
4. Smlouvy
a) o dílo na propojení komunikací v lokalitě Staré Město - Jih
b) o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Skupinový vodovod MTJ
c) darovací – SHČMS, Okresní sdružení hasičů Svitavy
d) o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Montprojekt Litomyšl
e) o nájmu plynárenského zařízení – RWE GasNet, s.r.o., Hradec Králové
f) kupní – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové
g) o dílo na projektovou dokumentaci, vodovod Bílá Studně – H. Dobroucká
h) dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Bromach spol. s r.o., Lanškroun
5. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova PaK na rok 2017
6. Žádost o příspěvek na kanalizační přípojku, Kozák Martin, Třebařov
7. Rozpočtové opatření obce č. 4 a 5
8. Výzva k podání nabídky – technické zázemí komunální techniky
9. Pozemky:
a) Odprodej pozemků č. 970/34, 970/36, 1939/32, 3254, 3285, 2164/64, 21/65, 2164/66,
2164/67, 2164/68 v k.ú. Staré Město
b) Záměr na odprodej pozemků č. 2164/69, 2249/5 v k.ú. Staré Město
c) Návrh geodetických úprav p. č. 4150, 4156, 4157 v k.ú. Staré Město dle skutečnosti
d) Nabídka na odkup pozemků č. 4150, 4156, 4157 v k.ú. Staré Město
e) Žádost o koupi pozemků
- č. 2106/16 a 3993/3 v k.ú. Staré Město
- č. 826/13, 826/14, 93 v k.ú. Radišov
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- č. 217/2 v k.ú. Staré Město
10. Vklad nově vybudovaného majetku obce do Skupinového vodovodu MTJ
11. Záměr výstavby učebny v základní škole
12. Radarové ukazatele rychosti
13. Provoz bistra ve sportovním areálu
14. Žádosti:
a) Povolení výjimky z počtu žáků
b) Pronájem obecního bytu
15. Informace
f) Komunální vozidlo
g) Podaná žádost na stavbu školící místnosti a oprava střechy hasičské věže
h) Smlouva o výpůjčce vozidlové radiostanice
i) Kontrola lesního majetku obce Českou inspekcí životního prostředí Hradec Králové
j) Poplatek za odvod dešťových vod od Aeroklubu
16. Diskuze
17. Závěr
Schválení programu jednání zastupitelstva
Doplnění programu jednání zastupitelstva:
Pan Petr Báča – Za bod 14) Žádosti doplnit bod Stížnost a žádost pana Pinkavy a pana Bureše
na zápach z Druporku.
Starostka – Zařazuje stížnost paní Valentové, kterou před zastupitelstvem obdržela.
Paní Čepilová – Žádá zařazení bodu „letiště“ k bodu 2) OZV, z důvodu konání Mistrovství
Evropy v akrobatickém létání v srpnu a tréninku letadel v průběhu celých prázdnin.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva.
Pro
7
Proti
Usnesení č. 1 bylo schváleno

0

Zdrželi se

0

Ad 1) Řád veřejného pohřebiště
Starostka přečetla e-meil Mgr. Heleny Hájkové 2G geolog s.r.o., geologická kancelář, Ústí
nad Orlicí. Seznámila zastupitele s kroky, které v této záležitosti podnikla. Přizvala paní
Slezáčkovou z advokátní kanceláře pana Skoupého, která objasnila spojení legislativy a
vytvořeného řádu veřejného pohřebiště.
Diskuze zastupitelů a občanů o pohřbívání do země.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště v Obci Staré Město.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 2 bylo schváleno

0

Nadále budou hledány možnosti, jak zajistit možnost pohřbívání. Diskuze o dalších
postupech.
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Pan Krejzek – Navrhuje neřešit hřbitov komplexně, ale pouze tam, kde se voda objevuje.
Obešel sondy, voda je někde ve dvou metrech, jinde v 1,2m.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračovat v hledání dalších možných řešení odvodnění
hřbitova.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Ad 2) Obecně závazné vyhlášky
a) Přidaný bod Letiště.
Starostka přečetla stížnost Mgr. Valentové z Prahy k tréninku akrobatických letadel od 1.7. –
27.8. 2016 na letišti ve Starém Městě. Nácviky probíhaly denně nad lesem v Petrušově, kde
trávila dovolenou. Žádá projednání stížnosti a zodpovězení dotazů: 1. k záměru zrušení
obecně závazné vyhlášky (OZV) o provozování motorových sportů, čím bude nahrazena? 2.
Proč Aeroklub Moravská Třebová nemá na svých webových stránkách provozní řád, včetně
dnů a časů létání akrobatů a dalších letadel? 3. Proč při konání leteckého dne nedostali
obyvatelé Petrušova volné lístky jako ostatní? 4. Kdo jí bude kompenzovat zkaženou
dovolenou?
Paní Čepilová – Ptá se, proč se má vyhláška zrušit a jaké jsou možnosti obce, jestliže je
vyhláška o provozování motorových sportů dle názoru kraje neplatná.
Starostka – Pan John z KÚ navrhuje vyhlášky zrušit pro jejich nezákonnost a na každý stroj a
zařízení, motorový sport vytvořit vyhlášku novou, nelze ji pojmout obecně jako dosud.
Paní Čepilová – Je připraven návrh nové vyhlášky, pokud starou zrušíme? Na webu obce byl
dotaz, kdo a kdy žádal Obec Staré Město o povolení uspořádání závodů v letecké akrobacii.
Ptá se starostky, zda vydala povolení. Paní starostka - žádné povolení nevydala, 18.5.2016
oznámila na veřejném zasedání konání. P. Čepilová - kdo tedy povolení vydal - žádá o
zjištění. ME v letecké akrobacii pořádal Aeroklub Moravská Třebová, ale letiště je ve Starém
Městě. Akrobaté nacvičovali celé prázdniny nad katastrem Starého Města. Poukázala na
zkažené prázdniny, zkažené dovolené. Hovořila o dopadech velkého množství letů na zdraví
a život občanů a na životní prostředí. Domnívá se že k takové akci by se měla vyjadřovat i
hygiena a další.
Paní Slezáčková – Vyhláška je neplatná, ale v zájmu obce je ochránit občany před hlukem.
Poradila zrušit neplatnou vyhlášku a co nejdříve jednat o konkrétní podobě vyhlášek nových.
Paní Čepilová – žádá starostku, aby od vedení Aeroklubu Moravská Třebová zajistila platný
Řád provozu letiště ve Starém Městě. Letiště je veřejné s EU dotací na dráhu. Pokud se mají
zastupitelé vyjadřovat k problematice letiště, je nutné, aby se řádem seznámili. Také žádá
zjistit, jak je to s povinností požádat obec o povolení, když se koná akce takového rozsahu v
katastru Starého Města.
Diskuze zastupitelů a paní Slezáčkové o OZV, o provozu motorových sportů a Zásadách
létání předložených letištěm.
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Paní Čepilová dotaz - získala obec z akce nějaké finance nebo nějak jinak? Odpověď –
nezískala, pouze volné vstupenky. Také se k ní dostala informace, že sdělovacími prostředky
proběhla zpráva o spokojenosti organizátorů s průběhem závodů a chtějí akci opakovat
každý rok. Je důležité zjistit, kdo žádá o povolení a kdo ho vydává - proces.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje postoupení stížnosti Mgr. Valentové z Petrušova a vytvoření
návrhu nové OZV advokátní kanceláři JUDr. Rudolfa Skoupého.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
b) Stanovení systému shromažďování komunálních odpadů
Pan Báča – Občané části Kolberk by měli také zájem na umístění kontejneru na bioodpad. Co
by to znamenalo pro obec. Např. náklady na odvoz.
Starostka – Kontejner je půjčený. Od koordinátora regionu MTJ se dozvěděla že, některé obce
požadují nákup domácích kompostérů. Byla dotázána, zda naše obec má také zájem a jaký by
byl případný počet kompostérů. Občané by mohli kompostovat odpad doma, tím by se
kontejneru odlehčilo.
Diskuze zastupitelů omístech na kontejnery a o domácích kompostérech, dodavatelích a
podmínkách.
Pan Straka a pan Petr Báča navrhují počet odpovídající třetině čísel popisných v obci.
Pan Buriánek – Kontejner je jeden, je hned plný. Firma má svou práci a odváží ho když má
čas. Traktor potřebuje dvě místa na výměnu kontejneru. Stejný problém s bioodpadem řeší
občané Radišova.
Pan Báča – Navrhuje starostce, zeptat se firmy, zda by bylo možné získat druhý kontejner,
s tím že by byl umístěn v Radišově.
Diskuze o možnosti umístění v Radišově.
Paní Čepilová – Občané v Petrušově si stěžují na stále plné kontejnery, někdy musí odvážet
odpad mimo obec např. do Moravské Třebové.
Starostka – V Petrušově je 7 kontejnerů na směsný odpad, vyváží se jednou za čtrnáct dní.
Léto je zde náročné, protože jsou zde chataři.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Město.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Ad 3) Schválení uchazeče na propojení komunikací v okalitě Staré Město – Jih
Přihlásili se dva uchazeči: firma M-Silnice a.s., OZ STŘED, Za Pivovarem 611, Chrudim a
AKVAMONT Svitavy s.r.o., Lačnov, Hlavní 426/4, Svitavy. Výběrová komise doporučuje
firmu M-Silnice a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice.
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Starostka přednesla stížnost pana Guty, který požaduje u své stavební parcely zhotovení
dočasné komunikace, tak jak je uvedeno v kupní smlouvě.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zhotovitele komunikace v lokalitě Staré Město – Jih.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno
Ad 4) Smlouvy
Diskuze zastupitelů o záruční lhůtě na dočasnou komunikaci.
a) Smlouva o dílo na propojení komunikací v lokalitě Staré Město – Jih
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo – Propojení komunikací větví „G“ v lokalitě
zástavby RD Staré Město – Jih s firmou M-Silnice a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Skupinový vodovod MTJ
Výměna vodovodního řadu od č.p. 142 po č.p. 135 Staré Město.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se Svazkem
obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska se sídlem nám. T. G. Masaryka 29/35, 571 01
Moravská Třebová.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
c) Darovací smlouva – SHČMS, Okresní sdružení hasičů Svitavy
Finanční dar ve výši 2 000 Kč na pořízení a vysvěcení praporu Okresního sdružení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu se Sdružením hasičů Čech, Moravy a
Slezska, Okresní sdružení hasičů Svitavy se sídlem Lanškrounská 1899/2, 568 02 Svitavy.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
d) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Montprojekt Litomyšl
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo: IV-12-2014765/VB/2 název:
Staré Město 204, p. Kozák, smyčka+SS100 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená společností MONTPROJEKT, a.s. se
sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
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e) Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
RWE GasNet, s.r.o., Hradec Králové – zasíťování šesti rodinných domů.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č.
9416001323/4000202956 s firmou RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí
nad Labem.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
f) Kupní smlouva
Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové odkupuje obec Staré
Město dvě parcely č. 4368 a č. 4369 pod autobusovými zastávkami. Cena parcel činí 2 920Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. 15/16/HSYM – KS s firmou Česká republika
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
g) Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci, vodovod Bílá Studně – H. Dobroucká
Pan Petr Báča – Ze smlouvy vyplývá, že my zajistíme zaměření, geodetické podklady.
Starostka – Zaměření nechá provést firma prostřednictvím VHOS a budou nám práci
fakturovat. Nabídková cena je 25 500 Kč bez DPH. Diskuze zastupitelů.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s paní Helenou Dobrouckou se sídlem
Nerudova 84, Moravská Třebová, na Projektovou dokumentaci pro stavbu: „Vodovod Bílá
Studně“za cenu 43 000 Kč bez DPH a zajištění zaměření polohopisu od firmy VHOS v ceně
25 500 Kč bez DPH v termínu do 31. 10. 2016.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Starostka – O pomoc s vypracováním žádosti o dotaci k projektu „Prodloužení vodovodního
řadu“ požádá Mgr. Miroslavu Pilařovou, která tuto pomoc poskytuje za pevnou cenu
10 000Kč.
h) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Bromach spol. s.r.o. Lanškroun – Oprava a rekonstrukce sociálního zařízení a chodby ve
zdravotním středisku. Dodatek se týká změny v rozsahu prováděných prací o rozšíření
rozvodů vnitřního vodovodu, změnu výšky keramických obkladů, změnu rozsahu keramické
dlažby a přeložky vnitřního plynovodu a tím změny ceny ve smlouvě o dílo. Cena se zvyšuje
o 9 568,07 Kč bez DPH. Celková cena po navýšení je 402 226,94 Kč bez DPH, 486 694,60
Kč s DPH.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu Oprava a
rekonstrukce sociálního zařízení a chodby ve zdravotním středisku s firmou BROMACH spol.
s.r.o. se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
Ad 5) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova PaK na rok 2017
Diskuze o obecních stavbách, na které je možné dotaci získat.
Paní Sejbalová navrhuje použít dotaci na opravu Sokolovny a výměnu oken.
Sdělení starostky o jednání se zhotovitelem podlahy v Sokolovně ohledně prasklin v laku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k Programu obnovy venkova obce Staré Město oprava budovy kulturního domu Staré Město.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno
Ad 6) Žádost o příspěvek na kanalizační přípojku – Martin Kozák, Třebařov
P. starostka uvedla, že u této žádosti nelze poskytnout příspěvek „na metry“, jedná se o případ
příspěvku v maximální výši.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na zřízení kanalizační přípojky k nově
stavěnému rodinému domu panu Martinu Kozákovi, bytem Třebařov 87, 569 33 ve výši
30 000 Kč.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 16 bylo schváleno
Ad 7) Rozpočtové opatření
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 4 ze dne 30. 8. 2016.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 17 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 5 ze dne 30. 8. 2016.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 18 bylo schváleno

0

0

Sdělení starostky o potřebě stavby betonového plotu mezi obecním domem č.p. 67 a domem
pana Štaffy. V rozpočtu zbývá 95 000 Kč, cenová nabídka materiálu na plot je dle nižší
nabídky cca 62 000 Kč bez vrat.
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Pan Krejzek se dotázal na parametry, materiál a potřebu plotu. Diskuze zastupitelů s panem
Buriánkem o tom, koho oslovit a o volbě materiálu.
Ad 8) Výzva k podání nabídky – technické zázemí komunální techniky
Starostka oslovila tři firmy, ale všechny nabídly cenu vyšší než je předpokládaná. Navrhuje
do nabídky cenu 2 000 000 Kč. Navrhuje uvést předpokládaný podpis smlouvy říjen 2016,
termín dokončení stavby květen 2017, lhůtu pro podání nabídek navrhuje 21. 9. 2016 v 13:00,
otvírání obálek 21. 9. 2016 ve 13:10. Hodnotícím kriteriem nebude délka zhotovení stavby.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení Výzvy k podání nabídky na zhotovení technické
zázemí komunální techniky.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 19 bylo schváleno

Ad 9) Pozemky
a) Odprodej pozemků č. 970/34, 970/36, 1939/32, 3254, 3285 , 2164/64, 2164/65,
2164/66, 2164/67 a 2164/68 v k.ú. Staré Město.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků č. 970/34 o výměře 15m2 970/36 o výměře
18m2, 1939/32 o výměře 10m2, 3254 o výměře 241m2, 3285 o výměře 100m2, 2164/64 o
výměře 82m2 v k.ú. Staré Město firmě Agroně Staré Město v ceně 20 Kč/m2. Poplatky za
převod platí kupující.
Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 20 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. 2164/65 o výměře 12m2 paní Lachetové
v ceně 20 Kč/m2, p.č. 2164/66 o výměře 29m2 paní Staříkové v ceně 20 Kč/m2, p.č. 2164/67 o
výměře 107m2 a 2164/68 o výměře 12m2 panu Fiebichovi v ceně 20 Kč/m2. Poplatky za
převod platí kupující.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 21 bylo schváleno
b) Záměr na odprodej pozemků č. 2164/69 a 2249/5 v k.ú. Staré Město.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej pozemků č. 2164/69 o výměře 29m2 a
2249/5 o výměře 55m2 v k.ú. Staré Město.
Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 22 bylo schváleno
c) Návrh geodetických úprav p. č. 2164/19 v k.ú. Staré Město dle skutečnosti
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Starostka jednala s vlastníky přilehlých pozemků.
Pan Báča, pan Krejzek se domnívají, že pozemky je vhodné zaměřovat podle dlouhodobě
postavených plotů.
Starostka dá podnět geodetům dopracovat geodetické úpravy dle navrženého plánu.
d) Nabídka na odkup pozemků č. 4150, 4156 a 4157 v k.ú. Staré Město
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků od vlastníků pana Borise Kvapila a paní Ivany
Tajovské: 4150 o výměře 150m2, 4156 o výměře 109m2, 4157 o výměře 121m2 v k.ú. Staré
Město v ceně 20 Kč/m2. Poplatky za převod platí napůl prodejce a kupující.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 23 bylo schváleno
e) Žádost o koupi pozemků č. 2106/16 a 3993/3 v k.ú. Staré Město, č. 826/13, 826/14,
st. 93 v k.ú. Radišov, 217/2 v k.ú. Staré Město.
Žádost o koupi pozemků č. 2106/16 a 3993/3 v k.ú. Staré Město – byla stažena.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej parcel č. 826/13 o výměře 160m2, 826/14 o
výměře 62m2 a p.č. st. 93 o výměře 27m2 v k.ú. Radišov.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 24 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej parcel č. 217/2 o výměře 237m2 v k.ú. Staré
Město.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 25 bylo schváleno
Ad 11) Vklad nově vybudovaného majetku obce do Skupinového vodovodu MTJ
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Vklad majetku obce Staré Město do dobrovolného svazku obcí
„Skupinový vodovod Moravskotřebovska“ v celkové výši 21 945 Kč včetně DPH.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 26 bylo schváleno
Ad 12) Záměr výstavby venkovní učebny v základní škole
Starostka – Hovořila s paní ředitelkou ZŠ, ta kontaktovala paní Šejnohovou z MAS. Paní
Šejnohová sdělila, že nevadí, že projekt ještě není, protože teď se schvalovaly velké projekty
a menší projekty budou schvalovány v lednu.
Pan Straka sdělil, že první termín podání byl stanoven na konec srpna, je to v zápise
červnového zastupitelstva, je překvapen, že ve věci ještě nebylo nic uděláno. Do tohoto
zastupitelstva jsme měli vědět o jakou částku se jedná.
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Diskuze zastupitelů o dotaci, kdo má zadat projekt, o místě, kde má stavba stát a dalších
možnostech, na co lze dotaci čerpat.
Pan Straka se domnívá, že dotační titul je postaven tak, že pokud nebude realizována stavba,
ale škola peníze dostane, může je vyčerpat ve prospěch školy jinak např. nákupem vybavení
pro školu.
Starostka již kontaktovala projektanta, požádá ho, aby se spojil s paní ředitelkou.
Ad 13) Radarové ukazatele rychlosti
Starostka předložila zastupitelům nabídky prodávaných radarů s cenovými nabídkami.
Pan Krejzek navrhuje 2 kusy. Diskuze zastupitelů o potřebnosti přesném místě umístění.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení dvou kusů radarových ukazatelů rychlosti DR 400.
Pro
5
Proti 1
Zdrželi se
1
Usnesení č. 27 bylo schváleno
Starostka sdělila zastupitelům další požadavek občanů - tentokrát od okálů - na zhotovení
retardéru na komunikaci.
Diskuze zastupitelů o následných problému retardéru na komunikaci a o nedodržování
povolené rychlosti při jízdě v obci. Zastupitelé nesouhlasí s budováním retardéru.
Ad 14) provoz bistra ve sportovním areálu
Provozovatelé nedodržujují otvírací dobu, hlavně její konec. Bistro pojali jako hospodu,
takže není otevřeno dopoledne, ale bývá otevřeno v noci. Otvírací doba je uvedena
ve smlouvě a je shodná s otvírací dobou sportovního areálu. Kratší diskuze. Pan Krejzek
navrhuje upozornění formou výtky.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání písemné výtky provozovatelům bistra ve sportovním
areálu z důvodu nedodržování otvírací doby. Nájemce bude vyzván k nápravě, v případě
nedodržení bude smlouva vypovězena.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 28 bylo schváleno
Ad 15) Žádosti
a) Povolení výjimky z počtu žáků v MŠ a v ZŠ
Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě v Základní škole ve
Starém Městě a výjimku z nejnižšího počtu dětí ve třídě v mateřské škole ve Starém Městě,
okres Svitavy pro rok 2016/2017.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 29 bylo schváleno
b) Pronájem obecního bytu
Obec obdržela dvě žádosti o obecní byt. Zájemcům bude sděleno, že žádost byla zaevidována,
ale v současné době není volný žádný obecní byt.
c) Žádost občanů pana Pinkavy a pana Bureše k problematice zápachu Druporku
Pan Petr Báča přečetl stížnost občanů na zápach z Druporku, na hluk z ventilátoru a hluk při
navážení selat a odvážení vykrmených kusů, které probíhá v noci. Ke stížnosti je přiložen
seznam občanů, kteří se svým podpisem vyjádřili souhlas se stížností.
Občané žádají starostku a zastupitele o písemné vyjádření včetně návrhu na řešení.
Diskuze zastupitelů o proběhlých jednáních, o současném stavu zápachu, potřebě opět vyvolat
řízení a komunikovat s Druporkem.
Starostka neprodleně upozorní majitele na odstranění závady (opravu) ventilátorů
Občanům bude zaslána písemná odpověď, kde budou popsány jednotlivé kroky, které byly
učiněny.

Ad 16) Informace
a) Komunální vozidlo
Starostka – Pro příští rok byla vyhlášena dotace, příspěvek ve výši 25% a zbytek na splátky
s 0% úrokem, na zakoupení komunálního vozidla.
Starostka s panem Buriánkem spočítají cenu s dotací pro požadavek do rozpočet na rok 2017
na příští zastupitelstvo v říjnu 2016.
Diskuze zastupitelů a pana Buriánka o účelu a využití komunálního vozidla nebo traktoru.
Pan Krejzek navrhuje p. Buriánkovi zvážit a porovnat technicky i finančně vozidlo s
traktorem.
b) Podaná žádost na stavbu školící místnosti a oprava střechy hasičské věže
Dotaci obec nedostala, skončila na místě 4. náhradníka.
c) Smlouva o výpůjčce vozidlové radiostanice
Informace o bezplatné výpůjčce vozidlové radiostanice obci Staré Město k zajištění radiového
spojení mezi jednotkami HSZ ČR, složkami IZS a jednotkami sboru dobrovolných hasičů
Pardubického kraje od 1.9. 2016 do 31. 12. 2020.
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d) Kontrola lesního majetku obce Českou inspekcí životního prostředí Hradec Králové
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem kontroly, nebyly zjištěny nedostatky. Při kontrole
bylo zjištěno, že se část hospody v Petrušově nachází v lese, který je v majetku obce. To je
třeba vyřešit.
e) Poplatek za odvod dešťových vod od Aeroklubu
Poplatky byly uhrazeny.
f) Další informace starostky
- Budou řešeny komplexní pozemkové úpravy v Petrušově.
- Starostka seznámila zastupitele s návrhem projektu na stavbu chodníků v obci. Je třeba
vyřešit vlastnictví pozemků a další.
Paní Hájková se zeptala na chodník u školky. Starostka sdělila, že už projektanta upozornila,
že na něj zapomněl.
Diskuze o svádění dešťových srážek z chodníků.
- Cyklostezka – Region MTJ pracuje se na studii. Starostka odmítá názor, který je šířen
v obci, že brání výstavbě cyklostezky. V obci jsou ale jiné priority např. chybějící
chodníky. Starosta obce Třebařov chce také zřízení cyklostezky. Starostka se
dotazovala, kdo zaplatí projekt na cyklostezku a kdo bude platit spoluúčast v případě
dotace. Bylo sděleno, že „třeba se to spočítá“ podle délky katastrálního území. S tím
nemůže souhlasit, protože katastrální území Starého Města je od kolejí až po
Třebařov.

Ad 17) Závěr: 22:00 hod
Ověřovatelé:

Ing. Hana Čepilová …………………………

Ladislav Krejzek ……………………………

Zapsala:

Mgr. Jolana Sejbalová ………………………

Starostka:

Jarmila Řezníčková …………………………
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