Zápis z jednání obecního zastupitelstva 9.11.2016
č.j. 10/2016
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, Krejzek
Ladislav
Pan Krejzek se omluvil, že přijde o cca 10 minut později.
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 předešlého zastupitelstva
2. Obecně závazná vyhláška - provozování motorových sportů.
3. Smlouvy
a) Mandátní smlouva - Ing. Tomáš Kolkop
b) Dodatek č. 4 ke smlouvě o svozu a likvidaci komunálního odpadu – Technické služby
Moravská Třebová s.r.o.
4. Žádost o neinvestiční dotace
5. Rozpočtové opatření obce č. 7
6. Plán inventur na rok 2016
7. Projednání záměru realizace venkovní učebny v ZŠ
8. Pozemky:
a) Záměr na odprodej části pozemku č. 826/1 cca 180m2
b) 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
9. Vklad nově vybudovaného majetku obce do skupinového vodovodu MTJ
10. Změna PRVK Pardubického kraje
11. Dodatek k programu obnovy venkova obce Staré Město
12. Žádost
a) Obecní byt
b) Žádost o přijetí finančních darů – ZŠ a MŠ Staré Město
13. Různé
a) Souhlas s označením o soukromém podnikání na obecní budově
b) Dílčí přezkoumání hospodaření obce
c) Dotaz na likvidaci splaškových vod
14. Diskuze
15. Závěr
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Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrhy na změny v programu a doplnění programu:
Paní Lišková – Navrhuje vyměnit body 1. a 2. z důvodu přítomnosti právničky Slezáčkové.
Pan Petr Báča – Žádá přidání reakce na odpověď ke stížnosti na zápach z Druporku k bodu 2.
Paní Čepilová – Žádá přidání reakce na odpověď ke stížnosti na hluk z letiště k bodu 2.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva s uvedenými změnami.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Ad 1) OZV – O provozování motorových sportů
a) obecně závazná vyhláška – O provozování motorových sportů
Paní Slezáčková sdělila, že současná OZV O provozování motorových sportů je
nevymahatelná z důvodu neplatnosti některých zákonů. Probrala nadále problematiku
vytvoření nové vyhlášky z právního hlediska a možnosti obce uspět s jejím schválením. Není
v kompetenci obce omezovat letecký provoz, vzdušný prostor není v majetku obce. Zásady
jsou v souladu se zákony. Obec by mohla vyhlášku postavit z hlediska konkrétního hluku –
např. motorová vozidla, sekání trávy apod.
Doporučuje zrušit současnou vyhlášku.
18:16 – Příchod pana Ladislava Krejzka.
Diskuze zastupitelů o aktuálních zásadách leteckého provozu na letišti ve Starém Městě a
jejich zveřejnění, o možnostech udělení finanční sankce při porušení těchto zásad ze strany
letiště prostřednictvím obce, o možnosti udělení pokuty při porušení zásad prostřednictvím
hygieny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušit Obecně závaznou vyhlášku obce Staré Město u Mor.
Třebové o provozování motorových sportů schválenou obecním zastupitelstvem dne 10. 9.
1993.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření advokátní kanceláře JUDr. Rudolfa Skoupého
zpracovat návrh trojdohody mezi obcí Staré Město, Aeroklubem Moravská Třebová a
Leteckým akrobatickým centrem ve Starém Městě.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
b) Reakce na odpověď na stížnost na hluk z letiště
Reakce byla dodána v 16:00 a bude předána advokátní kanceláři k vyjádření.
Paní Slezáčková sdělila, že občan sám může řešit problémy, které jsou mu způsobovány tak,
že se přímo obrátí na toho, kdo mu újmu způsobuje .
c) Reakce na odpověď ke stížnosti na zápach z Druporku
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Pan Petr Báča přečetl reakci občanů na odpověď starostky a ostatních zastupitelů.
Starostka se k reakci vyjádří, byla doručena přímo na zastupitelstvo.
Diskuze zastupitelů k plánu ozelenění Druporku.
Paní Lišková připomněla, že požadovala na jednom z minulých zastupitelstev, aby paní
starostka vyzvala kraj, který uděluje integrované povolení na stanovení limitů vypouštěného
čpavku, aby hodnoty přehodnotil a stanovil takové hodnoty, aby nás neobtěžoval Drupork
zápachem. V zákoně je uvedeno, že krajský úřad může limity stanovit.
Pan Krejzek se dotázal paní Liškové, proč nebylo s Druporkem něco uděláno už např. před 10
lety. Zeptal se zda v této věci něco udělala.
Paní Lišková sdělila, že se vyvíjí vyhláška a zákony. V době, kdy byla ona starostkou hygiena
postavila k Druporku dva vozy, které po dobu jednoho týdne měřily množtví čpavku
v ovzduší. V době měření nebylo prokázáno, že by koncentrace čpavku v ovzduší byla
zvýšená tak nadlimitně, aby obtěžovala zápachem. Limity byly porušovány především v létě,
kdy se větralo tak, že se otevřela vrata aby se udělal průvan. V té době se do krmné směsi
přidávalo enviro, které eliminovalo obsah čpavku z výkalů. V okamžiku, kdy bylo vydáno
integrované povolení, vedení Druporku řeklo, že jsou to pro ně finance navíc a že jim nebylo
prokázáno, že by obtěžovali zápachem. Co se týká ozelenění, ve chvíli, kdy proběhly restituce
tak majitel pozemku vykácel čtyřicetileté topoly, ze kterých padaly větve a byly životu
nebezpečné. Drupork měl vypracovat plán ozelenění.
Starostka sdělila, že do telefonu jí bylo krajským úředníkem z ochrany ovzduší sděleno, že
kdyby nějaké možnosti měli, už by je použili.
Pan Krejzek sdělil, že je potřeba být nohama na zemi. Zaměřit se na snížení limitů, tlačit na
zřízení praček vzduchu a ozelenění. Domnívá se, že víc variant není, nemůžeme doufat, že
Drupork se zbourá.
Pan Báča – V Trusnov u Vysokého Mýta byly instalovány pračky vzduchu a obci se opravdu
ulevilo.
Starostka se zeptala, kdo pračky instaloval a kdo je vlastník. Pan Báča neví.
Starostka sdělila, že obec požadovala pořízení praček vzduchu na Druporku, ředitel jí sdělil,
že na to nemají finance.
Diskuze zastupitelů o současném ozelenění Druporku, možnostech obce ovlivnit osázení
pozemků na soukromých pozemcích.
Paní Čepilová požádala o přečtení reakce Mgr. Valentové na odpověď starostky na její
stížnost.
Starostka dopis přečetla.
Se souhlasem zastupitelů starostka předsunula k jednání bod 7.
Ad 7) Projednání záměru realizace venkovní učebny v ZŠ
Pan Kolkop představil zastupitelům realizační záměr.
Diskuze zastupitelů o tom, co lze do dotace uplatnit z vybavení.
Ad 2) Kontrola usnesení předešlých zastupitelstev
Paní Lišková navrhuje vytvořit přehlednou tabulku, kolik se utratilo za jednotlivé práce na
opravách sociálního zařízení firmou Bromach.
Sdělení starostky ke změnám v celkových cenách. Tabulku vytvoří.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení předešlého zastupitelstva ze dne
5.10.2016.
Ad 3) Smlouvy
a) Mandátní smlouva – Ing. Tomáš Kolkop
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu ze dne 9. 11. 2016 na výkon inženýrské
činnosti investora při realizaci stavby „Technické zázemí komunální techniky“ s Ing.
Tomášem Kolkopem se sídlem Lanškrounská 250/63, 571 01 Moravská Třebová.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 4 schváleno
b) Dodatek č. 4 ke smlouvě o svozu a likvidci komunálního odpadu – Technické služby
Moravská Třebová s.r.o.
Jedná se o dodatek ke Smlouvě č. 2013/04 ze dne 13. prosince 2012.
Paní ředitelce starostka upřesnila počty kontejnerů podle skutečnosti – ve smlouvě bude
opraveno. V článku VII. Je uvedeno Zhotovitel bere na vědomí… zabezpečí objednatel.
Názvosloví bude opraveno na Odběratel bere ne vědomí… zabezpečí dodavatel...
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provádění sběru, svozu a odstranění
komunálního odpadu č. KO 2017/04 s firmou Technické služby Moravská Třebová s.r.o.,
Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová s uvedenými změnami.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Ad 4) Žádost o neinvestiční dotace
žadatel

částka

účel dotace

2 000,-

Organizace 42. Ročníku
Dětřichovského memoriálu

15 000,-

Příspěvek na sportovní akce
TJ – míčový sedmiboj,
dětský den, …

AVZO Technické sporty
T.G. Masaryka, Moravská
Třebová
Tělovýchovná jednota Staré
Město

Neuvedeno
Ing. Helena Gálová
Staré Město 148

(v roce 2016 poskytnuta
částka 10 000Kč)

Příspěvek na činnost
( startovné + doprava)

Návrh 10 000,Sportovní klub Bílá Stopa
Staré Město 188

5 000,-
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Nákup pohárů a medailí pro
závody psích spřežení

Středisko sociálních služeb
Salvia, z.ú.

1 500,-

Na činnost střediska

5 000,-

Startovné, jízdné, ubytování,
a nákup potřeb na stolní tenis

Josef Němec

10 000,-

30. ročník memoriálu Josefa
Zobače

Paní Mlčochová

Částka bude stanovena
podle počtu obědů

Na obědy

Wolkerova alej 92/18,
Svitavy
David Mynář (pro syna
Vojtěcha Mynáře)
Staré Město 151

Žádost o finanční dar

Vysvětlení čerpání prostředků z obecního rozpočtu JPO a SDH pana Strakovi.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace a žádost o
finanční dar pro rok 2017.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Ad 5) Rozpočtové opatření obce č. 7
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 7 ze dne 9. 11. 2016.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Ad 6) Plán inventur pro rok 2016
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur na rok 2016.
Pro
9
Proti
Usnesení č. 8 bylo schváleno

0

Zdrželi se

0

0

Ad 8) Pozemky:
a) Záměr odprodej části pozemku č. 826/1 v k.ú. Radišov
Občan má zájem o část pozemku č. 826/1 o výměře cca 180m2. Pozemek bude zaměřen a
vyhotoven geometrický plán.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s možností odprodeje části pozemku č. 826/1 o výměře cca
180m2 v k.ú. Radišov.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
b) 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
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku č. 2164/73 o výměře 43m2 v k.ú Staré Město
Františku a Bohumile Zobačovým za cenu 20 Kč/m2. Poplatky za převod platí kupující.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku č. 2164/74 o výměře 4m2 v k.ú Staré Město
panu Romanu Sýkorovi za cenu 20 Kč/m2. Poplatky za převod platí kupující.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku č.2164/75 o výměře 143m2, p.č. 2164/76 o
výměře 9m2 a p.č. 2164/77 o výměře 1m2 v k.ú Staré Město Pavlu a Romanu Sýkorovým za
cenu 20 Kč/m2. Poplatky za převod platí kupující.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Ad 9) Vklad nově vybudovaného majetku do skupinového vodovodu MT
Vklad nového vodovodu v lokalitě Staré Město – Jih v ceně 376 645,10 kč a 4 vodovodní
přípojky 30 096,79 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vklad nově vybudovaného vodovodního majetku obce Staré
město do Dobrovolného svazku obcí „Skupinový vodovod Moravskotřebovska“ v celkové
výši 406 741,89 Kč včetně DPH.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Ad 10) Změna PRVK Pardubického kraje
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Pardubického kraje. Jedná se o plánovanou
výstavbu vodovodu v Bílé Studni. Pokud chce obec žádat o dotaci, musí tuto akci mít
napsanou v kartě obce, kterou má Pardubický kraj.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zasláním žádosti na Pardubický kraj o provedení změny
v kartě obce Staré Město v části obce Bílá Studně z důvodu plánované výstavby nového
obecního vodovodu, který bude následně vložen do svazku obcí – Skupinový vodovod.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
Ad 11) Dodatek k programu obnovy venkova obce Staré Město
Návrh bude rozšířen o vybavení dětských hřišť ve výši 580 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k programu obnovy venkova obce Staré Město
schváleném na jednání zastupitelstva obce Staré Město dne 9. 11. 2016 č.j. 10/2016.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 15 bylo schváleno
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Ad 12) Žádosti:
a) o obecní byt
Návrh na usnesení:
Zastupitelé schvalují oznámit žadateli, že obec nemá v současnosti žádný volný obecní byt.
Žadatel bude zařazen do seznamu.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 16 bylo schváleno
b) Žádost o přijetí finančních darů pro PO ZŠ a MŠ
Škola zamýšlí za získané finanční dary nechat postavit iglú z proutí s bludištěm.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neúčelových finančních darů pro příspěvkovou
organizaci Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Svitavy v celkové výši 17 500
Kč.
Název firmy
Částka
PAPA STAVÍ s.r.o.

500,-

Jiří Pospíšil

1 000,-

MTB CZ s.r.o. – Robert Doležal

5 000,-

Hrbata Marián - ELMOS s.r.o.

2 000,-

Ing. Jan Maixner – ARS Staré Město

2 000,-

Agrona Staré Město

5 000,-

CHAS – MT s.r.o.

1 000,-

Zvejška Lubomír

1 000,-

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení 17 bylo schváleno

Ad 12) Informace
a) Souhlas s označením o soukromém podnikání na obecní budově
Označení by bylo na dveřích objektu – jméno podnikatele, IČO.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním označení soukromého podnikání na obecní budově
č.p. 134 panem Martinem Buriánkem (nájemník bytu) za podmínek, že nedojde k obtěžování
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nájemníků druhé bytové jednotky hlukem a práce budou prováděny mimo dobu nočního
klidu.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18 bylo schváleno
b) Dílčí přezkoumání hospodaření obce
V hospodaření obce nebyly shledány žádné nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
c) Dotaz na likvidaci splaškových vod
Občanka bydlící v dolní části Starého Města směrem k Dětřichovu se dotázala, zda v této
lokalitě plánuje obec výstavbu splaškové kanalizace nebo má problém řešit vlastními silami.
Starostka odpoví, že v dohledné době se výstavba kanalizace neplánuje.
d) Požadavek lékařů
Lékaři na zdravotním středisku žádají o příspěvek na výměnu linolea u praktického lékaře a
nátěr dveří ve všech ordinacích.
Paní Lišková se dotázala starostky, co přesně je uvedeno v nájemní smlouvě.
Pan Straka navrhuje odpuštění jednoho měsíčního nájmu.
Diskuze zastupitelů.
Starostka navrhuje částku ve výši měsíčních nájmů z důvodu jednoduššího účtování přímo
poskytnout.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s jednorázovým příspěvkem ve výši 5 000 Kč lékařům ve
zdravotním středisku na provedení drobných oprav. Poskytnutí částky bude podmíněno
vyúčtováním.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
2
Usnesení č. 19 bylo schváleno

e) Komunální vozidlo
Starostka seznámila zastupitele se změnami podmínek dotací a přibližnými cenami na vlastní
vozidlo a na příslušenství. Sdělila, že se snížily nabídky na úroky u úvěrů pro obce. Dává na
zvážení, zda žádat o dotaci nebo raději financovat nákup vozidla z vlastních prostředků
Pan Buriánek seznámil zastupitele se změnami ve výši dotace. Ta se podle poslední informace
má pohybovat ve výši 25% na vše.
Starostka dostala nabídku od Agrony, chtějí si vyřídit povolení na svoz a odvoz bioodpadů,
jsou teprve na počátku vyřizování povolení.
Diskuze zastupitelů o časovém rozložení dotace, vhodnosti úvěru.
Paní Lišková se dotázala, zda je obec na tom tak špatně, aby bylo nutné si brát úvěr.
Starostka sdělila že nabízený úvěr má úrok necelé procento.
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Diskuze zastupitelů zda dotace nebo úvěr, o délce splácení, nutnosti brát úvěr nebo
financování z vlastních prostředků.
Pan Vladislav Němec se zeptal v čem spočívá nevýhoda dotace.
Pan Buriánek sdělil, že po dobu 5 let bude možné techniku používat pouze na svoz
bioodpadu, ale ne na zimní údržbu.
Zastupitelé se shodli, že bude lépe využít k nákupu vlastní prostředky, o úvěr požádat až
během roku, pokud bude potřeba na jinou akci.
Pan Krejzek odešel ve 20:33.
Informace starostky o cenách za svozy odpadu a možnostech prodeje tříděného odpadu,
podmínkách dotace.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nepodání žádosti o dotaci na zakoupení komunálního vozidla.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 20 bylo schváleno
f) Zeď – podezdívka betonového plotu
Jedná se o zeď u č.p. 67. Cenová nabídka podezdívky je 154 430 Kč. Počítá se s betonovým
ložem se ztraceným bedněním.
Starostka sdělila, že peníze by se v rozpočtu našly, ale není jisté, zda výstavbu některá firma
ještě letos provede.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výstavby podezdívky betonového plotu včetně
základu s vyrovnáním v ceně 154 430 Kč.
Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
2
Usnesení č. 21 bylo schváleno
g) Informace
- Odstranění panelových antén z věže hasičky.
- Úřad práce poskytl finanční prostředky na 2 pracovníky VPP na měsíc listopad.
Zaměstnán je pan Zbytovský a pan Vitouch.
Ad 13) Diskuze
Pan Petr Báča bude prodlouženo zveřejnování zvukového záznamu. Reakce občanů jsou
kladné. Navrhuje prodloužit do konce volebního období.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužit zveřejňování zvukového záznamu z jednání
zastupitelstva do konce volebního období.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 22 bylo schváleno
Pan Němec odešel ve 21:00.
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