Zápis z jednání obecního zastupitelstva 25. 4. 2018
č. j. 5/2018
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Řezníčková Jarmila, Straka Jan, Lišková Ludmila, Ing. Čepilová Hana, Hájková
Michaela, Ing. Báča Petr, Pastýř Stanislav, Ing. Němec Vladislav
Omluveni:
Neomluveni: Krejzek Ladislav

II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Bc. Hana Mausová
Návrhová komise:
Lišková Ludmila, Ing. Báča Petr
Ověřovatelé:
Ing. Čepilová Hana, Straka Jan
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
Složení slibu novým zastupitelem.
Volba místostarosty.
Kontrola usnesení předešlého zastupitelstva.
Schválení zhotovitele na akci „Zateplení obvodového pláště mateřské školy čp.
142“.
5. Smlouvy:
 Smlouva o dílo na akci „Zateplení obvodového pláště mateřské školy čp. 142“,
 Mandátní smlouva na technický dozor „Zateplení obvodového pláště mateřské
školy“,
 Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku – Region MTJ,
 Smlouva č. 2018-08 o výpůjčce a následném darování – Region MTJ,
 Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostéru.
6. Rozpočtové opatření obce.
7. Ukončení nájmu v bistru sportovního areálu.
8. Ukončení nájmu obecního bytu.
9. Rozšíření obvodu KoPÚ o cestu k farmě Drupork.
10. Pozemky:
 záměr na pronájem části pozemku p.č. 1215 o výměře cca 1 270 m2 v k.ú.
Radišov.
11. Žádosti:
 o dar na zřízení babyboxu v Boskovicích,
 o obecní byt.
12. Různé:
 krytina hasičské věže,
 stromy svobody,
 geotechnický průzkum pro D35 Staré Město – Mohelnice,
 zajištění stropu v Sokolovně.
13. Diskuze + Závěr.
1.
2.
3.
4.

1

Složení slibu novým zastupitelem
Starostka, v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích, vyzvala nového člena zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu starostka upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení
slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že starostka přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Staré Město a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ Pak vyzvala nového člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrhy na doplnění programu:
Paní starostka navrhla doplnit původní program o body:
-

Propojení kanalizace v Radišově do bodu Různé
Objížďka I/35 přes Staré Město do bodu Různé

Ing. Báča navrhl program doplnit o uličku u Sokolovny do bodu Různé.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené změny programu.

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva s uvedenými změnami.

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno
Paní starostka informovala, že po doplnění členů zastupitelstva je třeba zvolit nového
místostarostu. Ing. Báča navrhl paní Liškovou, jelikož obec má katastrofální přístup k řešení
cyklostezky. Dle Ing. Báči občané cyklostezku podél silnice chtějí a je třeba jednat co
nejrychleji, protože jsme v situaci, kdy máme poslední rok na to, abychom mohli dostat 85%
dotaci na cyklostezku. Paní Lišková navrhla hlasovat o tom, zda je cyklostezka pro obec
priorita, podle toho by kandidovala na místostarostku. Pan Pastýř navrhl hlasování o
cyklostezce.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování cyklostezky ze Starého Města směrem do
Moravské Třebové.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

2

Usnesení č. 3 bylo schváleno
Ad 1) Volba místostarostky
Paní starostka navrhla, mimo cyklostezku, doplnění pracovní náplně nové místostarostky o
vypracování zápisů z jednání zastupitelstev a ostatní práce po Mgr. Sejbalové. Paní Lišková
se důrazně ohradila, že s tím rozhodně nesouhlasí, že zápis ani jiné činnosti vykonávat
nebude, že se chce jako případná nová místostarostka věnovat pouze projektu cyklostezky.
Dodala, že na ostatní práce má paní starostka zaměstnanců dost. Paní starostka odpověděla, že
má úplně stejně zaměstnanců, jako měla kdysi paní Lišková. Pan Pastýř navrhl neřešit náplň
práce, ale pouze hlasovat o nové místostarostce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Ludmilu Liškovou novou místostarostkou, jejíž náplní
práce bude pouze projekt cyklostezky a zároveň ji pověřuje k účasti na schůzích Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

3

Usnesení č. 4 bylo schváleno
Ad 3) Kontrola usnesení předešlého zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení předešlého zastupitelstva ze dne
28. 3. 2018.

Ad 4) Schválení zhotovitele na akci „Zateplení obvodového pláště mateřské školy č. p. 142“.
Starostka informovala zastupitele, že 9 firem si požádalo o zadávací dokumentaci a do 17. 4.
2018 bylo podáno 5 nabídek.
Nabídky podaly tyto firmy:
Stavitelství – Haněl s.r.o., Proseč, IČ: 01732838 s cenou 1 579 674 Kč vč. DPH,
SATIM CZ s.r.o., 2. května 1634, Napajedla, IČ: 29199433 s cenou 1 316 240 Kč vč. DPH,
Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, Praha 10, IČ:45537305 s cenou 1 311 579 Kč vč.DPH,
Radim Reiners – stavební činnost, Strakatého 3769/7, Brno, IČ:05453984 s cenou
1 205 945 Kč vč. DPH,
IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Praha 2, IČ: 03519325 s cenou 1 449 204 Kč vč. DPH.
Hodnotícím kritériem byla pouze cena.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli schválit jako vítěze výběrového řízení:
Radim Reniers – stavební činnost, Strakatého 3769/7 Brno s cenou 1 205 945 Kč vč. DPH.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele zakázky „Zateplení obvodového pláště
mateřské školy č. p. 142“ firmu Radim Reiners – stavební činnost, Strakatého 3769/7, Brno,
s cenou 1 205 945 Kč vč. DPH.
Pro

6

Proti

Zdrželi se

0

2

Usnesení č. 5 bylo schváleno

Ad 5) Smlouvy
a Smlouva o dílo na akci „Zateplení obvodového pláště mateřské školy č. p. 142“.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Zateplení obvodového pláště mateřské
školy č. p. 142“ s firmou Radim Reiners – stavební činnost, Strakatého 3769/7 Brno, IČ:
05453984.
Pro

6

Proti

Zdrželi se

0

2

Usnesení č. 6 bylo schváleno
b)
Mandátní smlouva na technický dozor „Zateplení obvodového pláště
mateřské školy“
Starostka předložila ke schválení Mandátní smlouvu na technický dozor na akci „Zateplení
obvodového pláště mateřské školy čp. 142“.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu č. 2/2018 na výkon inženýrské činnosti
investora při realizaci stavby Zateplení obvodového pláště mateřské školy č. p. 142 s Ing.
Tomášem Kolkopem se sídlem Lanškrounská 250/63, 571 01 Moravská Třebová, IČ:
88324761 za částku 21 625 Kč bez DPH.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

2

Usnesení č. 7 bylo schváleno

c)
Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku – Region MTJ
Smlouva mezi obcí Staré Město a Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska. Předmětem
smlouvy je závazek obce poskytnout svazku mimořádný členský příspěvek ve výši 63 751 Kč
na financování realizace projektu svazku obcí: Kompostéry pro obce Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003967.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku
s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska, se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, 571 01
Moravská Třebová, IČ: 69834458.
Pro

7

Zdrželi se

Proti 0

1

Usnesení č. 8 bylo schváleno
d)
Smlouva č. 2018/08 o výpůjčce a následném darování – Region MTJ
Předmětem této smlouvy o výpůjčce jsou zahradní kompostéry, které slouží ke kompostování
biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Předmětem výpůjčky je 150 ks kompostérů s
evidenčními čísly MTJ 1164 až MTJ 1313.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 2018-08 o výpůjčce a následném darování
s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, 571 01
Moravská Třebová, IČ: 69834458.
Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
e)
Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostéru
Smlouvy pro občany, kteří si o kompostér zažádali. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je
zahradní kompostér, který slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního
odpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru
evidenční číslo xxx/2018 mezi Obcí Staré Město a jednotlivým občanem Starého Města.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

Ad 6) Rozpočtové opatření obce č. 4
Přednesla starostka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 4 ze dne 25. 4. 2018.
Pro
Usnesení č. 11 bylo schváleno

5

7

Proti

0

Zdrželi se

1

Ad 7) Ukončení nájmu v bistru sportovního areálu
Smlouva mezi obcí Staré Město a nájemcem bistra. Starostka navrhla ukončení Smlouvy o
nájmu nebytových prostor, jelikož se nájemce bistra nechová v souladu s dobrými mravy.
Ing. Čepilová se zeptala, zda paní starostka již vypsala výběrové řízení na nového nájemce
bistra. Paní starostka odpověděla, že zatím ne, že čekala až po hlasování zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem
Michalem Valentou, bytem Hanáckého pluku č. p.976/19, 779 00 Olomouc.
Pro

4

Proti

0

Zdrželi se

4

Usnesení nebylo schváleno
Ad 8) Ukončení nájmu obecního bytu
Dle Smlouvy o nájmu bytu ze dne 1. 12. 2015 má nájemník z bytu č. 2 pronajatý byt od obce
Staré Město na dobu určitou do 31. 12. 2020. V bytě docházelo k opakovaným incidentům
zaviněných cizí osobou, která přechodně s nájemníkem byt užívala. Při těchto incidentech
musela zasahovat Policie České republiky. Při posledním incidentu došlo rovněž k poškození
bytu, tedy majetku obce. Nájemník z bytu č. 2 byl v loňském roce písemně upozorněn na
možnost ukončení nájmu bytu a byl vyzván k odstranění závadného chování. Pan Straka
rovněž podotkl, že si myslí, že nájemník z bytu č. 2 byl několikrát upozorněn jak ústně, tak i
písemně a k nápravě nedošlo. Zeptal se, zda má obec nějaké zájemce o obecní byty. Paní
starostka odpověděla, že má celkem 7 žádostí o obecní byt.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s paní Lenkou
Jandlovou, bytem Staré Město 134, 569 32 Staré Město

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno
Ing. Báča řekl, že by chtěl upozornit ještě na jeden případ ničení obecního majetku –
pronajatá Hospůdka u Nečasů, která byla přechodně uzavřena z důvodu velkého výskytu
plísně. Ing. Báča se zeptal, zda zastupitelé nechtějí řešit také tento případ. Paní starostka
sdělila, že nájemci již sjednali nápravu, po které získali opět povolení k otevření a že i na obec
zaslali fotografie, jak situaci napravili. Pan Pastýř namítl, že by toto neřešil a dále pokračoval
ve schváleném programu.
Ad 9) Rozšíření obvodu KoPÚ o cestu k farmě Drupork
Starostka seznámila zastupitele s rozšířením hranic komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Staré Město u Moravské Třebové o cestu k farmě Druporku. Firma Drupork žádá uzavření
smlouvy o společném užívání této soukromé cesty, která bude v rámci KoPÚ napojena na
plánovanou polní cestu HC6. Starostka vysvětlila, že se jedná o budoucí smlouvu o
společném užívání pozemku.
Paní Lišková se zeptala, proč se nebude rovnou schvalovat i smlouva. Paní starostka
odpověděla, že smlouva zatím není připravena.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozšíření obvodu KoPÚ v k.ú. Staré Město u Moravské
Třebové o cestu k farmě Drupork.
Starostka - na minulém zastupitelstvu zastupitelé požadovali 50-ti m pás kolem plánované
dálnice pro výsadbu ozelenění. Na kontrolním dnu komplexních pozemkových úprav
Pozemkový úřad sdělil, že pás bude o šíři 20 m a současně bude sloužit jako výhybna pro
obslužné komunikace. Pan Dian připomněl, aby se nezapomínalo na občany z Petrušova, kteří
také požadují aspoň 20-ti m pás kolem dálnice. I když 20-ti m pás se mu zdá docela málo,
protože to jsou tak nanejvýš 4 stromy a ty hlučnosti a prašnosti nezamezí. Ing. Báča řekl, že je
jen na aktivitě obce, co si vyjedná. Paní Lišková řekla, že obec se ozývala, v době, kdy se
trasa dálnice řešila, byla starostkou ona a pokud by se neozývala, tak by dnes dálnice vedla
přímo kolem domu pana Diana. Paní Lišková řekla, že jednání byla velice tvrdá. Paní
starostka sdělila, že na občany Petrušova nezapomíná – v údolí podél potůčku je navržen
zelený pás, který bude současně sloužit jako odhlučnění, ale ještě stále je v řešení jeho šíře.
Pan Kumstát řekl, aby se toto projednávání nechalo až do diskuze. Pan Pastýř souhlasil.
Pan Dian se ještě zeptal, jak to bude s letovým pásmem kolem dálnice. Pan Pastýř řekl, že
hluk z letiště vadí všem a nechápe, že to lidé stále „koušou“. Stejně tak Drupork vadí všem, je
třeba to změnit, řekl, že toto zastupitelstvo už s tím nic neudělá, je třeba změnit zastupitelstvo.
Drupork zde místo nemá, je to jen na aktivitě občanů. Stejně tak jako akrobacie zde místo
nemá.
Ad 10) Pozemky
a)
záměr na pronájem části pozemku p. č. 1215 o výměře cca 1270 m² v k.ú.
Radišov
Byla doručena žádost o pronájem pozemku p. č. 1215 o výměře cca 1 270 m² v k.ú. Radišov.
Pan Straka se zeptal na velikost parcely a její případné využití. Paní starostka odpověděla, že
ve Smlouvě o pronájmu pozemku je využití parcely jako trvalý travní porost.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem pozemku p.č.1215 o výměře cca 1 270 m2
v k.ú. Radišov.
Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno
Ad 11) Žádosti:
a)
o dar na zřízení babyboxu v Boskovicích
Babybox pro odložené děti – STATIM, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10, žádají o dar na
zřízení nového babyboxu v Nemocnici Boskovice.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru na zřízení nového babyboxu v Nemocnici
Boskovice.
Pro
Usnesení nebylo schváleno

7

0

Proti

7

Zdrželi se

1

b)
o obecní byt
Starostka informovala, že na obec bylo doručeno celkem 7 žádostí o pronájem obecního bytu.
Zastupitelé se rozhodli, že tyto žádosti budou řešit, až bude nějaký obecní byt volný.
Ad 12) Různé:
a)
propojení kanalizace v Radišově
Paní starostka seznámila zastupitele se žádostí pana Dvořáka na propojení kanalizace mimo
rybníček v Radišově. Pan Dvořák si od obce koupil rybníček, který je kanalizací neustále
znečišťován a jeho čištění je velmi obtížné. Jedná se asi o 20 m kanalizace, pan Dvořák by
požadoval nákup materiálu od obce, ale je ochoten se finančně spolupodílet. Pan Straka
konstatoval, že při koupi rybníčku na tuto situaci obec upozorňovala a pan Dvořák ho už
s tímto kupoval. Pan Straka se zeptal, o jakou celkovou částku se jedná. Pan Dvořák
odpověděl, že by šlo o částku do 100 000 Kč. Pan Pastýř se dotázal, jaký by byl v tomto
případě přínos pro obec, že je třeba opravovat chodníky a vozovky, rybníček řešit nechce,
protože to obci nic nepřinese. Nové zastupitelstvo může udělat program údržby, z toho by to
pak šlo, v současné době to neřešit.
b)
krytina hasičské věže
Paní starostka sdělila zastupitelům, aby ještě hlasovali o konečném materiálu krytiny věže
hasičské zbrojnice, zda věž bude měděná nebo červená hliníková.
Pan Straka podotkl, že neví, proč by se o tom zastupitelstvo mělo znovu bavit, když už je o
tom rok rozhodnuto. Pan Kunc sdělil svůj názor na věž z mědi a na věž z hliníku. Pan Pastýř
se zeptal, zda je na akci vyhotoven projekt. Pokud ano, tak nevidí důvod, proč by se o tom
mělo znovu hlasovat. Paní starostka řekla, že o tom chce hlasovat, protože je pořád ještě čas
materiál případně změnit. Vyzvala tedy zastupitele k hlasování.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje novou krytinu věže hasičské zbrojnice z hliníkového plechu
barveného červeně.
Pro

2

Proti 2

Zdrželi se

4

Usnesení nebylo schváleno

c)
stromy svobody
Paní starostka informovala zastupitele, že Nadace Partnerství s podporou firmy Arboeko pátrá
po stromech vysazených v letech 1918, 1919, ale i později, k připomínce svobody a
demokracie. Možnost připojení se k celorepublikovému happeningu sázení nových Stromů
svobody ve dnech 20. až 28. října.
Zastupitelé navrhli tento bod programu úplně přejít.
d)
geotechnický průzkum pro D35 Staré Město - Mohelnice
Starostka informovala, že společnost INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha byla
organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 pověřena
zpracováním předběžného geotechnického průzkumu pro dálnici D35, v úseku Staré Město –
Mohelnice.
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e)
zajištění stropu v Sokolovně
Starostka oslovila firmu, která provádí mykologický průzkum, ale zatím nemá přesný termín.
f)
objížďka I/35 přes Staré Město
Starostka informovala o dopravním omezení při opravě silnice I/35 Moravská Třebová,
včetně objízdné trasy přes naši obec v jednom směru, a to o víkendu 26. 5. 2018 – 27. 5. 2018.
g)
retardéry
Starostka sdělila, že má dvě nabídky na instalaci retardérů v ulici k okálům. Komunikace, na
které mají být retardéry instalovány, není v majetku obce, ale je majetkem SPÚ, zaslali jsme
žádost o umístění retardérů, zatím bez odpovědi.
h)
topení na OÚ
Obec obdržela nabídku na zpracování žádosti o dotace na zateplení OÚ, včetně světel a
topení. Pan Straka se zeptal, jaká je cena topení. Paní starostka odpověděla, že cena je
340 000 Kč včetně kotle, rozvodů a odkouření. Byl osloven také Ing. Tichý, ten sdělil, že by
mohl až na podzim, teď má příliš mnoho zakázek. Pan Straka navrhl oslovit ještě další firmy
v okolí, abychom měli nabídek více.
ch)
nabídka na svoz olejů
Na obec přišla nabídka na svoz olejů od pana Luboše Černohlávka. Zastupitelé navrhli bod
úplně přeskočit.
i)
ulička u Sokolovny
Starostka oznámila zastupitelům, že dostala předběžnou cenovou kalkulaci na opravu
komunikací v ulici u Sokolovny včetně plochy před kulturním domem a v uličce pod
bytovkou, jedná se o částku 6 379 521 Kč bez DPH. Paní Lišková řekla, že se snad
zastupitelstvo bavilo pouze o jedné uličce, jaká by tedy byla cena uličky u Sokolovny. Paní
starostka odpověděla, že cena uličky u Sokolovny je 3 206 496 Kč bez DPH (včetně
prostranství před Sokolovnou). Paní Němcová řekla, že třeba chodník na Kolberk by byl
určitě důležitější než prostor před Sokolovnou, protože tam už se nedá vůbec chodit. Myslí si,
že oprava plochy před OÚ ještě tak nutná také nebyla. Pan Pastýř řekl, že celá vesnice je
zanedbaná a občané si musí zvolit někoho, kdo s tím něco udělá. Paní Němcová mu na to
odpověděla, že to je zajímavé, že každé volební období je obec zanedbaná. Zastupitelé se
rozhodli počkat na kompletní projekt a pak se bavit dál.

j)
bod u Svojanova
Paní starostka sdělila zastupitelům, že dostala pozvání k předání bodu pozemkové parcely ve
Svojanově, kdy vlastníkem je uveden MNV (místní národní výbor).
k)
sběr velkoobjemového odpadu
Starostka informovala o sběru nebezpečných, velkoobjemových odpadů, elektrozařízení,
železa a papíru, který proběhne ve čtvrtek 10. 5. 2018 u Sokolovny ve Starém Městě v době
od 8:00 hodin do 19:00 hodin. Poště byly předány letáky, které měla roznést do domácností,
zřejmě se tak nestalo, budeme řešit.
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l)
nutnost náhradní výsadby
Paní starostka doplnila informaci, kterou na minulém zastupitelstvu řekla paní Lišková a to,
že pokud v rozhodnutích o povolení ke kácení nenařizujeme náhradní výsadbu, je to špatně.
Paní starostka sdělila, že dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny žádná taková
povinnost neexistuje. Obecní úřad může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit
žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením
dřevin (§ 9), nutnost to však není. Dále paní starostka seznámila zastupitele s tím, že od roku
2015 bylo vydáno celkem 53 povolení k pokácení a nově vysázeno 73 stromů ve Starém
Městě a 12 v Radišově okolo kapličky.
l)
neschválení dotace pro hasiče
Starostka informovala, že nebyla schválena dotace Pardubickým krajem pro hasiče na
pořízení přenosného osvětlovacího stativu.
m)
Sokolovna – topení
Informace – končí životnost topení v Sokolovně, předběžná cenová nabídka je 200 000 Kč.
n)
nabídka na obnovu veřejné zeleně
Starostka sdělila, že jí dnes přišla nabídka na obnovu veřejné zeleně od firmy AXIOM
engineering s.r.o. Pardubice, přepošle zastupitelům.
o)
projekt na odvodnění hřbitova
Starostka informovala, že projekt na odvodnění hřbitova byl předán vodoprávnímu úřadu
MěÚ Moravská Třebová, zatím nemáme odpověď. Paní Lišková řekla, že by ráda viděla
projekt, paní starostka odpověděla, že ho pan Stojaspal rovnou odevzdal na vodoprávní. Paní
Lišková si požádala, aby dostala projekt aspoň v elektronické podobě.
p)
Vodovod v Bílé Studni
Starostka informovala, že vodovod v Bílé Studni je již hotový a probíhá závěrečná
administrace.
q)
požadavek na plotek u bytovky
Starostka seznámila zastupitele s požadavkem nájemníka na plotek u bytovky, kdy nájemníci
žádají proplatit náklady na plotek, sloupky a branku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup oplocení.

Pro

1

Proti

4

Zdrželi se

3

Usnesení nebylo schváleno
Paní Hájková řekla, že by chtěla ještě upozornit na stav obecní bytovky, která je v dezolátním
stavu a je třeba s tím něco udělat. Je třeba ji opravit zvenku i zevnitř. Navrhovala by nějakého
správce, který by se o dům staral.
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r)
úpravy na Kolberku
Starostka seznámila s úpravami, které na Kolberku provádí firma Daphne. Daphne - Institut
aplikované ekologie, z.s. se svou činností zaměřuje na úpravu významných lokalit a záchranu
ohrožených druhů živočichů. Společnost oslovila naši obec s nabídkou záchranné činnosti kriticky ohroženého motýla - modráska černoskvrnného, který se vzácně vyskytuje v lokalitě
významného krajinného prvku Zlatník.
s)
penále – Stavební vodohospodářská
Ing. Čepilová se zeptala, jak pokračujeme ve věci sporu se Stavební vodohospodářskou.
Starostka vysvětlila, že paní advokátka, která nám odpověď zpracovávala, měla vážný úraz,
tedy na její konečnou odpověď stále čekáme.

Ad 13) Diskuze
Pan Mlčoch řekl, že by se rád zeptal na několik věcí: a) jak to vypadá s odvodněním hřbitova,
b) díry v komunikaci směr na Kolberk, c) projekt a rozpočet chodník Kolberk, projekt a
rozpočet chodník směr Moravská Třebová, projekt a rozpočet chodník Radišov. Starostka
odpověděla, že o odvodnění hřbitova již hovořila o pár bodů výše, je zpracován projekt a byl
zaslán na vodoprávní úřad. Díry v komunikaci se budou řešit nyní, jedná se celkem asi o 70
m² oprav výtluk, jde o nejhorší místa, která po obci jsou. Pan Mlčoch by zastupitelstvo rád
požádal o projekty a rozpočet na chodníky. Starostka chtěla pana Mlčocha seznámit
s projektem na chodník, který má již obec rozpracovaný. Pan Mlčoch řekl, že to co již máme
rozpracováno, to ani nechce slyšet. Paní starostka odpověděla, že nové projekty na chodníky
nejsou v rozpočtu na letošní rok. V současné době řeší veškeré projekty pouze ona, paní
Lišková bude pracovat pouze na jednom projektu, a to cyklostezce. Sama tedy musí zvládnout
veškeré projekty, které po ní občané a zastupitelstvo chtějí. Pan Mlčoch se zeptal, kolik má
obec na svém účtu zůstatek, zda 3 miliony nebo více. Paní starostka odpověděla, že na
běžném účtu je 9 milionů.
Paní Dianová se vrátila k plánované dálnici a zeptala se, zda nám došel dopis s požadavky
občanů Petrušova od pana Trundy. Paní starostka odpověděla, že s panem Trundou jednala
pouze ústně, ale žádný dopis od něj neobdržela. Paní Dianová řekla, že občanům Petrušova
jde o ozelenění směrem k Petrušovu. Dále se zeptala, co se bude dít, když akrobati nebudou
moct létat nad dálnicí. Rozvinula se diskuze na téma letiště.
Pan Pastýř se zeptal, zda obec dávala vyjádření k letovému řádu Letiště Staré Město. Řekl, že
akrobacie nám ničí životní prostředí, neměli bychom jim to vůbec trpět. Požádal paní
starostku, aby letiště požádala o letový řád.
Pan Franc řekl, že psal na Úřad civilního letectví stížnost a zatím na ni nedostal vůbec žádnou
odpověď. Kdysi již stížnost posílal přes paní Liškovou a situace se na rok zklidnila, proto by
rád věděl, zda se nyní obec za občany postaví, pokud by stížnost chtěli opět sepsat. Pan Pastýř
řekl, že nynější situace je zralá na petici.
Pan Straka se zeptal na souhlas ohledně stavby dálnice D35, který po obci chtěla projektová
firma. Paní starostka odpověděla, že v současné době náš souhlas není nutný.
Občané Petrušova požadují, aby do zápisu bylo uvedeno:
Občané Petrušova požadují zalesnění, protihlukovou bariéru, stejně jako směrem ke Starému
Městu.
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Pan Franc se zeptal, že slyšel, že mezi Starým Městem a Radišovem by mělo vzniknout
odkladiště kamionů, paní starostka vysvětlila, že se jedná o velké parkoviště s odstávkou, ale
obec nesouhlasí.
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