Zápis z jednání obecního zastupitelstva 5.10.2016
č.j. 9/2016
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Řezníčková Jarmila, Mgr. Sejbalová Jolana, Ing. Čepilová Hana, Hájková
Michaela, Ing. Báča Petr, Straka Jan, Ing. Němec Vladislav, Lišková Ludmila,
Neomluveni: Krejzek Ladislav
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Mgr. Jolana Sejbalová
Návrhová komise:
Michaela Hájková, Jan Straka
Ověřovatelé:
Ing. Hana Čepilová, Ing. Vladislav Němec
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kontrola usnesení předešlých zastupitelstev
2. Schválení uchazeče na zhotovení technického zázemí pro komunální techniku
3. Smlouvy
a) o dílo na zhotovení technického zázemí pro komunální techniku
b) žádost + smlouva o poskytnutí investiční dotace – Skupinový vodovod MTJ
c) o podmínkách provedení stavby – Pardubický kraj
d) o bezúplatném převodu pozemků – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
e) dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Bromach spol. s r.o., Lanškroun
f) o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s., Děčín
4. Změna stanov Skupinového vodovodu Moravskotřebovska
5. Rozpočtové opatření obce č. 6
6. Pozemky:
a) odprodej pozemků č. 2164/69, 2249/5 a 217/2 v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové
b) odprodej pozemků č. 826/13, 826/14 a 93 v k.ú. Radišov
c) odkup pozemků č. 3/3, 4/3, 9/2 a 9/3 v k.ú. Staré Město u M. Třebové
d) záměr na odprodej pozemků č. 2164/70, 2164/72, 2164/73, 2164/74, 2164/75, 2164/76
a 2164/77 v k.ú. Staré Město u M. Třebové
e) bezúplatný převod pozemků č. 46/1 a 847/19 v k.ú. Petrušov od ÚZSVM
7. Žádosti:
a) navýšení provozní dotace pro PO ZŠ a MŠ
b) finanční dar pro ZŠ a MŠ
c) o snížení či zproštění poplatku – Mažoretky Střípky z MT
d) o dar pro Svitavskou nemocnici
e) o vybavení dětského hřiště v zahradě MŠ – školská rada
f) o prodloužení otvírací doby bistra ve SA + pochvala
8. Informace
a) komunální vozidlo
b) oprava hasičské věže a výstavba školící místnosti
c) prodej starého majetku
d) divadlo
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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

0

Zdrželi se

0

Ad 1) Kontrola usnesení předešlých zastupitelstev
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení předešlých zastupitelstev z 22. 6.,
11.7., 30. 8. a 8. 9. 2016.
Ad 2) Schválení uchazeče na zhotovení technického zázemí pro komunální techniku
Na obec byly v řádném termínu doručeny čtyři nabídky od firem: Instav Hlinsko a.s.,
Stavební vodohospodářská, s.r.o. Mor. Třebová, Luboš Němec – Zednictví Němec & syn
Radišov, Jiří Pospíšil – POSSTAV, Vidnava.
Vyřazena byla nabídka uchazeče Luboš Němec – Zednictví Němec & syn Radišov z důvodu
nesplnění požadavků výzvy. Nebyl předložen doklad prokazující profesní kvalifikační
předpoklady a nebyl předložen návrh smlouvy o dílo.
Hodnotící komise doporučuje schválit jako vítěze výběrového řízení z důvodu nejnižší
nabídnuté ceny 2 769 977 Kč včetně DPH: Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká
139/4, 571 01 Moravská Třebová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uchazeče na zhotovení technického zázemí pro komunální
techniku.
Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
2
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Ad 3) Smlouvy
a) o dílo na zhotovení technického zázemí pro komunální techniku
Výše nabídnuté ceny je 2 769 977 Kč včetně DPH.
Připomínky ke znění smlouvy - starostka: bod II. Chybně uvedený rok zhotovení stavby –
oprava na „do 30. 5. 2017“, bod IV. V bodě 4.4 zrušit část „pokud nebude dohodnuto jinak“.
Změny ve smlouvě od Stavební vodohospodářské: změny v bodě IV, bod 4.1 a 4.2 –
Provedené práce budou účtovány měsíčně na základě vystavených faktur podle skutečně
provedených prací a dodávek k poslednímu dni v kalendářního měsíce odsouhlasených
stavebním dozorem a objednatelem. Po předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou
fakturu na celkovou cenu díla. Konečná faktura bude obsahovat soupis již vystavených faktur.
Bod IX. 9.4 doplnit „Příloha 3 – Stavební povolení“.
Pan Kolkop: Doplnit do smlouvy časový harmonogram prací
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení technického zázemí pro
komunální techniku včetně připomínek starostky, pana Kolkopa a firmy se Stavební
vodohospodářskou, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová.
Pro

6

Proti

1

Zdrželi se

1

Usnesení č. 3 bylo schváleno
Paní Lišková po odhlasování podotkla, že nemá nic proti vítězné firmě.
Schválení stavebního dozoru: pan Kolkop, cena 42 680 Kč na základě objednávky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako stavební dozor na dílo zhotovení technického zázemí pro
komunální techniku Ing. Tomáše Kolkopa.
Pro

4

Proti

0

Zdrželi se

4

Usnesení nebylo schváleno
Pan Straka se domnívá, že cena za stavební dozor je vysoká, myslí, že by měl být osloven
také někdo jiný.
Starostka - Pan Kolkop vycházel z ceny díla. Netroufá si takovou stavbu provádět bez
stavebního dozoru.
Starostka navrhla vrátit se k tomuto bodu na konci programu dnešního zastupitelstva.
b) žádost + smlouva o poskytnutí investiční dotace – Skupinový vodovod MTJ
Dotace je určena na investiční akci Výměna vodovodu Staré Město.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí investiční dotace pro rok 2016 organizaci
Skupinový vodovod Moravskotřebovska dobrovolný svazek obcí se sídlem T. G. Masaryka
29, 571 01 Moravská Třebová ve výši 163 429 Kč.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. 012/
2016 organizaci Skupinový vodovod Moravskotřebovska dobrovolný svazek obcí se sídlem
T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová ve výši 163 429 Kč.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
c) o podmínkách provedení stavby – Pardubický kraj
Smlouva řeší podmínky provedení stavby a následná majetková vyrovnání při realizaci stavby
„Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Starém Městě u Moravské Třebové“.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení stavby s Pardubickým
krajem se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 6 bylo schváleno
3

d) o bezúplatném převodu pozemků – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Jedná se o bezúplatný převod parcel č. 3750 o výměře 40m2, č. 4107 o výměře 1153m2 s č.
4341 o výměře 472m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 35/16/HSYM-BP s Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
e) dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo – Bromach spol. s r.o., Lanškroun
Firma prováděla opravy sociálního zařízení na zdravotním středisku.
Předmětem Dodatek č. 2 je změna v rozsahu prováděných prací a tím se změní celková cena
za dílo. Cena díla se snižuje o 3 049,60 Kč. Původní cena dle dodatku č. 1 byla 402 226,94 Kč
bez DPH, po slevě 399 177,24 Kč bez DPH. S DPH 483 004,54 Kč.
Pan Vladislav Němec – Proč není fakturována elektrika?
Starostka – Tato firma elektriku nedělá, domluvili se s panem Hrbatou.
Starostka seznámila zastupitele s jednotlivými cenami v průběhu oprav. Cena byla oproti
původní částce 392 658,87 Kč navýšena o 440 Kč víc, než bylo naplánováno, ale práce bylo
provedeno více (na chodbě – kazetový strop, nové osvětlení a elektrické rozvody, přeložka
telefonního kabelu).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce sociálního
zařízení a chodby ve zdravotním středisku“ s firmou BROMACH spol. s.r.o. se sídlem
Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
f) O zřízení věcného břemene
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2013813/VB/2
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Ad 4) Změna stanov Skupinového vodovodu Moravskotřebovska
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje ohledně svazku obcí Skupinový vodovod
Moravskotřebovska:
a) změnu sídla svazku ve Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí na: obec
Moravská Třebová
b) změnu Stanov svazku spočívající ve změně sídla svazku na: obec Moravská Třebová,
v úpravě Stanov dle nového OZ a doplněním možnosti elektronického hlasování
členských obcí
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c) že po schválení změny Stanov svazku a zápisu do Rejstříku svazku obcí bude sídlo
svazku na adrese: Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Ad 5) Rozpočtové opatření obce č. 6
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 6 ze dne 5. 10. 2016.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 11 bylo schváleno

0

Ad 6) Pozemky:
a) odprodej pozemků č. 2164/69, 2249/5 a 217/2 v k.ú. Staré Město u Moravské
Třebové
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků č. 217/2 o výměře 237m2 v k.ú. Staré Město
panu Jaroslavu Sejbalovi, bytem Staré Město 31 v ceně 20 Kč/m2. Poplatky za převod platí
kupující.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků č. 2164/69 o výměře 129m2 a 2249/5 o
výměře 55m2 v k.ú. Staré Město panu Dušanu Sejbalovi, bytem Staré Město 34 v ceně 20
Kč/m2. Poplatky za převod platí kupující.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 13 bylo schváleno
b) odprodej pozemků č. 826/13, 826/14 a 93 v k.ú. Radišov
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků č. 826/14 o výměře 62m2, č. 826/13 o
výměře 160m2 a č. 93 o výměře 27m2 v k.ú. Radišov panu Martinu Tichému, bytem Radišov
41 v ceně 15 Kč/m2. Poplatky za převod platí kupující.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
c) odkup pozemků č. 3/3, 4/3, 9/2 a 9/3 v k.ú. Staré Město u M. Třebové
Geometrický plán bude v případě, že obec od občana kupuje a zároveň mu i prodává uhrazen
napůl občanem a napůl obcí. Cena zaměření jedné parcely je 2 662 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků č. 3/3 o výměře 19m2, zahrada od paní Martiny
Báčové, 4/3 o výměře 15m2, ostatní plocha od manželů Františka a Bohumily Zobačových,
9/2 o výměře 96m2, ostatní plocha a 9/3 o výměře 1m2, ostatní plocha od pana Pavla a
Romana Sýkorových v k.ú. Staré Město u M. Třebové v ceně 20 Kč/m2. Poplatky za převod
platí kupující.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 15 bylo schváleno
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d) záměr na odprodej pozemků č. 2164/70, 2164/72, 2164/73, 2164/74, 2164/75,
2164/76 a 2164/77 v k.ú. Staré Město u M. Třebové
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej pozemků č. 2164/70 o výměře 116m2,
2164/72 o výměře 4m2, 2164/73 o výměře 43m2, 2164/74 o výměře 4m2, 2164/75 o výměře
143m2, 2164/76 o výměře 9m2 a 2164/77 o výměře 1m2 v k.ú. Staré Město u M. Třebové.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 16 bylo schváleno
e) bezúplatný převod pozemků č. 46/1, 847/1 a 847/19 v k.ú. Petrušov od ÚZSVM
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod pozemků č. 46/1, 847/1 a 847/19 v k.ú. Petrušov.
Usnesení č. 17 bylo schváleno
Ad 7) Žádosti:
a) navýšení provozní dotace pro PO ZŠ a MŠ
Částka je určena na nákup židlí a stolů do školní jídelny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení provozní dotace pro rok 2016 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Svitavy o 71 000 Kč.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení 18 bylo schváleno
b) finanční dar pro PO ZŠ a MŠ
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neúčelového finančního daru ve výši 3 000 Kč od Salonu
Mischa příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Svitavy.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 19 bylo schváleno
c) o snížení či zproštění poplatku – Mažoretky střípky z M.T.
Starostka – Schválená výše poplatku za pronájem Sokolovny je 100 Kč/hod. Navrhuje
poloviční sazbu, tedy 50 Kč/hod. Skupina chce trénovat dvě hodiny týdně, a to ve středu od
16:00 do 18:00.
Paní Lišková – Navrhuje vyhovět žádosti o zproštění poplatku. Svůj návrh odůvodňuje
skutečností, že v moravské Třebové jsou tělocvičny v odpoledních hodinách obsazeny
dospělými fotbalisty a zbývají pouze večerní hodiny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zproštění poplatku pro skupinu Mažoretky Střípky Moravská
Třebová.
Pro
4
Proti 0
Zdrželi se
4
Usnesení nebylo schváleno
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení poplatku na 50 Kč/hod pro skupinu Mažoretky Střípky
Moravská Třebová.
Pro
7
Proti 1
Zdrželi se
0
Usnesení č. 20 bylo schváleno
d) o dar pro Svitavskou nemocnici
Pan Vladislav Němec upřesnil, že se nejedná o dar přímo nemocnici, ale nově založenému
Nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfera.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o finanční dar pro nemocnici ve Svitavách.
Pro
0
Proti 8
Zdrželi se
0
Usnesení nebylo přijato
e) o vybavení dětského hřiště v zahradě MŠ – školská rada
Starostka přečetla žádost Školské rady o požádání o dotační titul na vybavení dětského hřiště
v zahradě MŠ. Sdělila, že věc je řešena přímo s paní ředitelkou. Překvapilo ji, že se členové
školské rady neinformovali přímo u paní ředitelky, která byla přítomna i na poslední školské
radě. Paní ředitelka má už vybrané prvky vybavení. Starostka zastupitele stručně seznámila
s přibližným časovým harmonogramem podávání žádosti o dotace a ukázala návrh složení
herních prvků na dětské hřiště ve sportovním areálu.
Paní Hájková seznámila zastupitele s návrhem dětského hřiště u MŠ vytvořeným paní
ředitelkou.
Pan Vladislav Němec se zeptal na možnost stavby hřiště v Radišově.
Starostka sdělila, že hřiště ve Starém Městě jsou oplocena a tedy chráněna proti vandalům.
Diskuze zastupitelů o možnosti přesunu některých nynějších herních prvků do Radišova.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování návrhu žádosti o dotaci na dětské hřiště
v zahradách MŠ a ZŠ a dětské hřiště na sportovním areálu.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 21 bylo schváleno
Starostka vyslovila pochvalu zaměstnancům ZŠ za velice pěkně připravenou Svatováclavskou
slavnost.
f) o prodloužení otvírací doby bistra ve SA + pochvala
Starostka přečetla pochvalu provozovatelům bistra na sportovním areálu od paní Ivety
Kozákové, kde také žádá o prodloužení provozní doby v létě v pátek a o víkendu a v době,
kdy se hraje fotbalový zápas.
Diskuze zastupitelů o opakovaném porušování otvírací doby bistra.
Zastupitelé nesouhlasí s prodlužováním otvírací doby bistra. Bistro nebylo zřízeno jako
hospoda, má sloužit jako občerstvení pro návštěvníky sportovního areálu a sportovce v době,
kdy je otevřen sportovní areál.
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Ad 8) Informace
a) Komunální vozidlo
Starostka seznámila zastupitele s podmínkami dotací a přibližnými cenami na vlastní vozidlo
a na příslušenství.
Dotace na automobil se dvěma kontejnery je 25% - 570 146 Kč, 75% je spoluúčast obce –
1 710 439 Kč. Dotace na příslušenství (3x kontejner na bioodpad, kontejner na hlínu, na
palety, lisovací a posypávač) je 85% - 1 209 516 Kč, spoluúčast obce 15% - 213 444 Kč.
Spoluúčast je možné splácet ve čtyřech nebo pěti ročních splátkách bez navýšení.
Diskuze zastupitelů o příslušenství, parkování.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje požádat o zpracování dotace na nákup komunálního vozidla
s příslušenstvím.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 22 bylo schváleno
b) Oprava hasičské věže a výstavba školící místnosti
Starostka sdělila, že ačkoliv byla obec v žádosti o dotaci mezi náhradníky, kraj dostal víc
peněz, proto má obec možnost na dotaci dosáhnout. Dotace je 50% spoluúčast představuje
1 083 252,50 Kč.
Diskuze zastupitelů o čerpání dotací, možnostech rozpočtu obce, výšce finanční rezervy
v rozpočtu, provozních nákladech, nutnosti temperování, možnostech využívání školící
místnosti a její kapacitě.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračovat v realizaci, a to zhotovením projektu k Rekonstrukci
hasičské zbrojnice – oprava krytiny hasičské věže a výstavba školící místnosti.
Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
2
Usnesení č. 23 bylo schváleno
c) Prodej starého majetku
Zájemci o koně v Sokolovně, o lavice ze Starého kina.
Pan Báča – Navrhuje prodat lavice z kina a koně nechat v Sokolovně.
Zastupitelé souhlasí.
d) Divadlo
29. 10. 2016 v 17:00 se uskuteční v Sokolovně divadelní komedie „Rodina je základ státu“
souboru z Velkých Opatovic.
e) Radary
Diskuze zastupitelů o typu radaru – zda k faře solární nebo na elektriku, možnosti nabíjení
v zimním období.
f) Stavební dozor na akci Technické zázemí pro komunální techniku
Diskuze zastupitelů.
Paní Lišková – Navrhuje, aby byla se stavebním dozorem sjednána smlouva.
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Starostka nechá na příští zastupitelstvo připravit mandátní smlouvu, ve které bude obsaženo,
že stavební dozor bude přítomen třikrát týdně, bude řádně veden stavební deník a
zaznamenávány kontrolní dny, co dozor zkontroloval za provedené dílo.
g) Různé
- Dopravní policií ČR byla zamítnuta žádost o umístění dopravní značky „Pozor děti“
do Petrušova.
- Řidiči nevyužívají parkoviště u sportovního areálu a u letiště, stojí po okrajích silnice
– pan Straka navrhuje požádat o umístění značek „Zákaz stání“ v obou směrech u
sportovního areálu.
- Informace starostky – Příprava plynového řadu v uličce pod bytovkou u hřiště –
s plynem bude nutné přesunout vodu. Pan Dobroucký by projekt na vodu zhotovil.
Paní Lišková upozornila v uličce za kostelem je kromě vody ještě stará kanalizace,
bude tam problém s plynem.
Diskuze paní Liškové a starostky o možnostech vedení plynu pomocí protlaku pod
komunikací.
- Starostka jednala s majitelem pozemku, kde by měl vést chodník, pozemek neprodá.
Projekt není dopracován, protože Odbor ŽP - vodoprávní úřad nedal souhlas
s odvodňováním chodníku do dešťové kanalizace, požaduje zasakování.
- Starostka ukázala plaketu, kterou obec dostala za opravu válečného hrobu v Radišově.
Ad 10) Diskuze
Paní Lišková – se dotázala, zda by se nemohl zakoupit fukar na listí a trávu, z důvodu úklidu
chodníků a hrobů.
Pan Buriánek – Vysavač je na hřišti, na chodníky se používal, při sekání na hřbitově také.
Starostka sdělila, že letos dosud neví, jak to bude vypadat s pracovníky VPP v měsíci
listopadu.
Pan Vladislav Němec – Poukázal na pozemek před Rumplíkovými, který je Pozemkového
fondu, ten letos nebyl ani jednou posekaný.
Starostka sdělila, že s pozemkovým fondem jednala a písemně vyzvala k údržbě pozemku,
bylo jí sděleno, že údržbu má na starosti pracovník, který se o sekání stará.
Diskuze o povinnosti dvakrát ročně sekat.
Diskuze starostky a pana Vladislava Němce o připravované OZV O motorových sportech a
možnostech vymáhání jejího případného porušení.
Starostka zmínila odeslání odpovědí na stížnost občanů na zápach z Druporku, kde popsala,
jaké kroky dosud obec podnikla. Bohužel konečné řešení problému nezná.
Pan Kobza sdělil, že navrhoval starostce jako řešení problému spojit se s panem Dinsbírem,
který bude odkupovat vepřín v Letech, aby se Staré Město mohlo přidat. Tam to bude stát
kolem půl miliardy, tady by to tolik nebylo. Tady je vepřín v obci, kdežto tam je mimo.
Starostka sdělila, že jako starostka nemůže nabízet k prodeji cizí soukromý majetek, ale podle
jejího zjištění podnět panu Dinsbírovi může dát pan Kobza sám.
Pan Petr Báča – V Mimoni vyřešili problém odkupem vepřína a získali tak pozemky.
Paní Hájková a Lišková požádaly starostku o zaslání odpovědi na stížnost na zápach
z Druporku.
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Diskuze zastupitelů o zásahu do zeleně – vyjádření k e-mailu paní Trantírkové.
Pan Straka navrhuje skácet jedli před obecním úřadem, vysadit něco pěknějšího strom
prosychá a začíná být nebezpečný. Nevypadá dobře ani po estetické stránce.
Paní Lišková se zeptala, zda pan Šeda bude navrhovat nějaké odvodnění hřbitova.
Starostka – Neví, zda bude navrhovat odvodnění, nebo jinou možnost. Už si vyžádal
informace od hydrogeologické kanceláře, čeká, že se každou chvíli ozve.
Starostka seznámila zastupitele s ústní žádostí obyvatel bytového domu č.p. 239 o posílení
kanálů televizního vysílání. Zastupitelé se domnívají, že obec občanům umožňuje sledovat
základní české programy – ČT 1, 2, Prima a Nova, takže širší nabídku programů mají
možnost si zajistit sami na vlastní náklady.
Pan Mlčoch – Minule na zastupitelstvu se jeden občan ptal, kdo je zodpovědný za to, kdo
nahlásil Staré Město úřadům, že se tady nesmí pohřbívat.
Starostka – Nikdo nepodal žádné udání. V rámci prací na hřbitově byl zpracován
hydrogeologický posudek. Starostka je povinna ho dát na vědomí na hygienu. Advokátka zde
minule ty kroky shrnula a podrobně vysvětlila a toto bylo mezi tím.
Dojem pana Mlčocha a prý i některých dalších občanů je, že starostka si úmyslně pozvala
advokátku, aby zpracovala zastupitele, aby schválili Hřbitovní řád.
Pan Kumstát zpochybnil možnost úspěchu při podání žádosti o bezúplatný převod pozemků.
Sdělil, že občané budou naštvaní, až se dozví, že obec chce stavět kůlničku na traktor za
2 700 000 Kč. Peníze by dal na něco jiného. Zkritizoval také práci obecních pracovníků,
místo sbírání papírků po vesnici, by mohli pracovat na této stavbě.
Starostka oponovala, na dnešním zastupitelstvu jsme schvalovali smlouvu o převodu tří
pozemků. O další tři budeme žádat.
Pan Buriánek sdělil, že pokud se budou občané chovat, tak jak mají a odpadky házet do
příslušných kontejnerů, nebudou to muset dělat obecní pracovníci.
Pan Mlčoch – Vynaložení obecních peněz by se mělo zvážit a měli byste se také podívat na
obecní chodníky. Je to ostuda vedení obce, aby ty silnice a chodníky byly tak zdevastované.
Diskuze starostky a pana Mlčocha o chodnících v obci.
Pan Kobza – Jak pokračuje plánování cyklostezky.
Starostka – Hovořilo se o tom na minulém zastupitelstvu, zpracovává se studie, pak se bude
řešit, co dál.
Diskuze starostky a paní Liškové o projektu na cyklostezku, stavebním povolení, o pozemcích
a smlouvách s majiteli pozemků.
Pan Vladislav Němec – Kdy budou řádově hotové komplexní pozemkové úpravy?
Pan Petr Báča – Je to řádově tak čtyři roky.
Pan Vladislav Němec – Obec se bude vyjadřovat?
Pan Petr Báča – Ano, ale nelze počítat s tím, že po schválení pozemkových úprav se postaví
cyklostezka, bude se řešit, co díl.
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