Zápis z jednání obecního zastupitelstva 30. 5. 2018
č. j. 6/2018
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Řezníčková Jarmila, Straka Jan, Lišková Ludmila, Ing. Čepilová Hana, Pastýř Stanislav,
Ing. Němec Vladislav, Ing. Báča Petr
Omluveni: Hájková Michaela, Krejzek Ladislav
Neomluveni:
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Bc. Mausová Hana
Návrhová komise: Lišková Ludmila, Ing. Báča Petr
Ověřovatelé:
Ing. Čepilová Hana, Straka Jan
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Cyklostezka Staré Město – Moravská Třebová.
2. Kontrola usnesení předešlého zastupitelstva.
3. Závěrečný účet obce za r. 2017.
4. Účetní závěrka obce za r. 2017.
5. Smlouvy:
 Smlouva o poskytnutí dotace – Pardubický kraj,
 Smlouva o dílo s fi Kubík a.s. Praha – zhotovení nové plynovodní přípojky pro čp.146,
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Skupinový vodovod MT,
 Smlouva/Dodatek o spolupráci – Dimatex (sběr použitého textilu).
6. Rozpočtové opatření obce č. 5.
7. Vklad nového vodovodního řadu v Bílé Studni do DSO Skupinový vodovod.
8. Program rozvoje obce Staré Město.
9. Stanovení poplatku za pronájem klubovny kulturistům.
10. Stanovení počtu zastupitelů na další volební období.
11. Chodníky – výstavba nových a opravy stávajících.
12. Pozemky:
 pronájem části pozemku p. č. 1215 o výměře cca 1 270 m2 v k.ú. Radišov,
 ke schválenému odkupu pozem.č. 72/2 o výměře 39 m2 v k.ú. Radišov – spolupodíl na GP,
 záměr na prodej části p.č. 30/2 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Staré Město
13. Žádosti:
 o celodenní pronájem SA, míčový sedmiboj smíšených dvojic 30.6.2018 – TJ Staré Město,
 o instalaci bariér v blízkosti Petrušova u D35,
 o dar na volnočasové aktivity rodin s postiženými dětmi – Asociace rodičů postiž.dětí,
 o dar na podporu Linky bezpečí.
14. Různé:
 upřesnění usnesení č.14 ze dne 26.7.2017,
 doporučení pověřence ke zveřejňování zvukových záznamů,
 Zpráva o činnosti Skupinového vodovodu za rok 2017,
 MMR úspěšná dotace na herní prvky dětských hřišť,
 informace o zastavení exekučního řízení,
 Valná hromada LIKO SVITAVY a.s.,
 přezkoumání hospodaření obce za rok 2017,
 tematická kontrola JPO SDH.
15. Diskuze + Závěr.
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Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrhy na doplnění programu:
Z důvodu nepřítomnosti projektanta cyklostezky, paní Lišková navrhla posunout tento bod na později, až
bude přítomen. Občané Petrušova požádali o posunutí jejich žádosti více dopředu.
Pan Straka navrhl program doplnit o žádost hasičů o finanční podporu na oslavu 140-ti let hasičské
zbrojnice.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program s navrženými změnami.

Pro

6

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno
Paní Lišková požadovala opravu usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Návrh na změnu již sama
připravila. Žádá, aby byla zastupitelstvem určena k zastupování obce na schůzích Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska a aby mohla jednat jménem obce.
Paní starostka dala návrh, aby se schůzí a jednání Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska účastnily obě
dvě a paní Lišková jednala pouze v otázce cyklostezky, jak si na minulém jednání sama určila.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje paní starostku i paní místostarostku k zastupování na schůzích Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska.
Pro

3

Proti

0

Zdrželi se

4

Usnesení nebylo schváleno

Pan Báča navrhl schválit připravenou verzi paní Liškové.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Město pověřuje místostarostku Ludmilu Liškovou zastupováním obce ve
svazku obcí Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

2

Usnesení č. 2 bylo schváleno

Ad 1) Kontrola usnesení předešlého zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení předešlého zastupitelstva ze dne 25. 4. 2018.
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Ad 2)Závěrečný účet obce za r. 2017
Přednesla starostka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za r. 2017.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

Ad 3) Účetní závěrka obce za r. 2017
Přednesla starostka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce za r. 2017.
Pro

7

Proti

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Ad 4) Smlouvy
a) Smlouva o poskytnutí dotace – Pardubický kraj.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova od
Pardubického kraje. Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí investiční dotace v částce 120 000 Kč na
akci „Rekonstrukce budovy mateřské školy Staré Město“.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu venkova od Pardubického kraje,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 466026113 na částku 120 000 Kč.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
b) Smlouva o dílo s firmou Kubík, a.s. Praha
Smlouva o dílo s firmou Kubík a.s. se týká připojení nové plynovodní přípojky pro č. p. 146 na hlavní
plynovodní řad. Výkopové práce provede firma Zednictví Němec & syn, Radišov.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 11/1138/2018 s firmou Kubík a.s., U Prašné brány
1090/2, 111 21 Praha 1 za částku 36 339 Kč vč. DPH.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno
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c) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Skupinový vodovod MT
Jedná se o výměnu zbylé části vodovodního řadu ve Starém Městě směrem k Petrušovu. Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se Svazkem obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska.
Skupinový vodovod zaplatí poplatky spojené s administrací stavby, celkem 10 940 Kč a obec zaplatí cca
770 000 Kč za realizaci.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se Svazkem obcí
Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebovská, IČ: 72053453.
Pro

5

Proti

0 Zdrželi se

2

Usnesení č. 7 bylo schváleno
d) Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Předmětem této smlouvy je závazek Stran uzavřít za podmínek této smlouvy smlouvu kupní na odkup
nového vodovodního řadu PE 63 v délce 50 m. Vodovod má pan Štorkán na svém pozemku. Smlouva je
přílohou k žádosti o provedení kolaudace.
Paní Lišková požaduje opravu v bodě I. odstavec 5.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s Ing. Antonínem Štorkánem, trvale
bytem Česká Bříza 39, 330 11 Česká Bříza.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

2

Usnesení č. 8 bylo schváleno
e) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s firmou Dimatex (sběr použitého textilu)
Dodatek č. 1 ruší roční odměnu 1 000 Kč, kterou fi Dimatex obci vyplácela, a to z důvodu přehodnocení
své finanční politiky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 s firmou DIMATEX CS, spol. s.r.o., Stará 24, 463 03 Stráž
nad Nisou, IČ: 43224245.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 9 bylo schváleno
Ad 5) Rozpočtové opatření obce č. 5
Přednesla starostka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 5 ze dne 30. 5. 2018.

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

2

Usnesení č. 10 bylo schváleno
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Ad 6) Žádost hasičů o finanční podporu na oslavu 140-ti let hasičské zbrojnice
Pan Straka sdělil, že 28. 7. 2018 pořádá SDH Staré Město oslavu 140-ti let od založení hasičské
zbrojnice. Dotázal se na výši částky, kterou by obec tuto akci podpořila. Hasiči potřebují alespoň příslib
finanční pomoci.
Pan Khýr vysvětlil, že rozpočet na akci je přibližně 100 000 Kč, hasiči budou žádat Pardubický kraj
o dotaci ve výši 50%, tedy na částku 50 000 Kč, o zbývajících 50 000 Kč by rádi požádali obec. Pan
Báča řekl, že s částkou by problém nebyl. Názor pana Pastýře je, že by obec měla celou akci
dofinancovat, ale na základě písemné žádosti s položkami. Paní starostka vyzvala pana Straku, aby hasiči
žádost písemně podali, jak již bylo jednou řečeno.
Dostavil se projektant a paní Lišková navrhla zařadit bod Cyklostezka.
Ad 7) Cyklostezka Staré Město – Moravská Třebová
Paní Lišková pozvala na jednání zastupitelstva projektanta Ing. Jiřího Kuliče, aby zastupitele seznámil
se dvěma možnými variantami cyklostezky a s hrubým odhadem ceny.
1. varianta (červená) dle dokumentace z roku 2007, by vedla směrem z Moravské Třebové vpravo
a přesně by kopírovala silnici a 2. varianta (žlutá) má příznivější profil a zajistila by úplně oddělení
automobilové a cyklistické dopravy. Vedla by polní cestou pod novou bytovou zástavbou a prostředkem
pole nad kolejemi. Pan projektant se obrátil na pana Báču jako zástupce SPÚ, který vysvětlil, že v rámci
komplexních pozemkových úprav se navrhuje část pole zatravnit a stezka by tudíž vedla po hraně
zatravnění. Mezi stezkou a ornou částí je výhledově idea doprovodné zeleně 2 až 3 m zelený pás a pak
trvalá travní plocha. Cyklostezka by pokračovala přes vodní tok, na kterém by byla instalována lávka
a využila by zadního vlakového přejezdu (pod lesem Bílá Studně).
Pan Pastýř se zeptal, zda se předpokládá úplné vyhoštění cyklistů z komunikace. Pan projektant
vysvětlil, že úplný zákaz cyklistů, by se musel projednat s Policií.
Paní Lišková vysvětlila, jak by bylo řešeno odvodnění cyklostezky a jak by se řešilo přejíždění těžkých
zemědělských strojů.
Paní starostka se zeptala, zda už je nějaký rozpočet na cyklostezku. Pan projektant odpověděl, že na
cyklostezku by nám měla být poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85%
uznatelných nákladů. Rozpočet jako takový zatím není, kvalifikovaný odhad, který udělal podle tří
staveb jiných cyklostezek. Průměrná cena nákladů včetně sanací je na variantu červenou 9 milionů a na
variantu žlutou 8 milionů. Starostka upozornila, že žlutou variantu navrhovala již dříve, ale nesetkala se
se souhlasem zastupitelů.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 1. variantu cyklostezky (červenou), kolem silnice a hřbitova.
Pro

0

Proti 6

Zdrželi se

1

Usnesení nebylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 2. variantu cyklostezky (žlutou) středem pole a poté polní cestou.
Pro

6

Proti 0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 11 bylo schváleno

Paní starostka navrhla zařadit jako další bod Žádost obyvatel Petrušova
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Ad 8) Žádost o instalaci bariér v blízkosti Petrušova u D35
Dle požadavku občanů Petrušova byla jejich Žádost na veřejném jednání zastupitelstva přečtena,
projednána a uvedena do zápisu. Žádost spolu s peticí se týká především požadavku občanů na instalaci
bariér v blízkosti Petrušova u plánované D35 a zamezení kácení v obecních lesích u Petrušova.
Po přečtení žádosti paní starostkou, si vzal slovo pan Sedláček z Petrušova, aby promluvil za všechny
obyvatele, kteří požadují především tři věci:
1. bod – projednání protihlukové bariéry
2. bod – materiál, z kterého by protihluková bariéra mohla být
3. bod – na dalším jednání zastupitelstva zařadit jako bod komunikaci ohledně letadel, akrobatickém
létání a letovém provozu nad Petrušovem.
Pan Čermák se zeptal, kdy bude zahájeno územní řízení. Starostka odpověděla, že přibližně
o prázdninách a bude hlídat přesný termín. Paní starostka seznámila se zjištěním, kdy před
projektováním se zpracovávají protihlukové studie a dle nich se plánují protihlukové bariéry. Dle této
studie není Petrušov přímo ohrožen hlukem.
Pan Sedláček se zeptal, zda je možné k tomu ještě poslat připomínku a zda se už můžeme vyjadřovat
pouze u územního řízení. Paní starostka odpověděla, že vyjádření lze podat při územním řízení
a stavebním povolení. Další možností je pás ozelenění řešený v rámci komplexních pozemkových úprav
Petrušova. Starostka doplnila, že v obecních lesích neprobíhá komplexní těžba, kácí se probírkou
a probíhá samoobnova a v posledních dvou letech probíhala výsadba nových stromků.
Paní Dianová řekla, že dálnice se staví tam, kde se mlčí, proto nesouhlasí s tím, že protihluková bariéra
nelze, chce pro to udělat co nejvíce.
Paní Lišková se zeptala, který stavební úřad bude dělat územní řízení, paní starostka odpověděla, že
Stavební úřad Svitavy.
Ad 9) Vklad nového vodovodního řadu v Bílé Studni do DSO Skupinový vodovod
Starostka navrhla provést vklad nového vodovodního řadu v Bílé Studni do dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Moravskotřebovska. Jeho celková cena činí 1 414 154,61 Kč vč. DPH. Pan Pastýř
požádal o vysvětlení procesu vkladu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vklad nového vodovodního řadu v Bílé Studni do DSO Skupinový
vodovod Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 72053453, v celkové
částce 1 414 154,61 Kč včetně DPH.
Pro

7

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno
Ad 10) Program rozvoje obce Staré Město
Starostka požádala zastupitele o připomínky k Programu rozvoje obce Staré Město na období 2018-2025.
Program rozvoje obce zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná řešení, zvyšuje
připravenost obcí k podání žádosti o dotační podporu a zvyšuje šance získat finanční prostředky
z různých fondů. Pan Straka se zeptal, zda musíme program schválit hned a zda se dá doplňovat. Paní
starostka odpověděla, že schválit Program hned nemusíme. Bylo by dobré ho schválit co nejdříve,
protože je nutný k případné žádosti o dotace. Panu Pastýři připadá Program velmi obecný, požadoval by
vše více dopodrobna, převážně co se týká chodníků a komunikací. Dopracovat kolik chodníků v obci je,
kolik jich je třeba opravit a kolik je třeba udělat nových, kolik komunikací je třeba spravit a kolik to vše
bude stát. Dle pana Pastýře by měl být tento materiál převážně o těchto věcech. Paní starostka vysvětlila,
že máme pasport komunikací, který řeší především chodníky a komunikace.
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Ad 11) Stanovení poplatku za pronájem klubovny kulturistům
Starostka předložila zastupitelům návrh na stanovení poplatku za pronájem klubovny kulturistům.
Kulturisté si na letošní rok požádali o finanční příspěvek na dovybavení posilovny a obec jim vybavení
dokoupila, dle paní starostky by tedy bylo záhodno, aby návštěvníci platili poplatek za pronájem, tak jak
platí děti i dospělí za Sokolovnu. Paní Lišková se zeptala, zda má paní starostka nějakou představu
o částce, paní starostka odpověděla, že by to byla částka 500 Kč za jednotlivce a rok. Pan Straka se
zeptal, kolik chodí lidí ze Starého Města a kolik odjinud. Pan Pastýř odpověděl, že je zapsáno 15-20 lidí
a nastínil systém ručení. Pan Straka navrhuje nic nevybírat. Pan Pastýř navrhl také nezpoplatňovat
a návrhem se vůbec nezabývat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje klubovnu kulturistům nezpoplatňovat.
Pro

5

Proti

1

Zdrželi se

1

Usnesení č. 13 bylo schváleno
Ad 12) Stanovení počtu zastupitelů na další volební období
Starostka informovala, že zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí
stanoví svým usnesením počet volených členů zastupitelstva obce na další volební období 2018 – 2022.
Paní starostka navrhla nechat stejný počet zastupitelů, tedy 9.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 9 zastupitelů na další volební období 2018 - 2022.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 14 bylo schváleno
Ad 13) Chodníky – výstavba nových a opravy stávajících
Starostka informovala, že projekt na chodníky směr Petrušov a Dětřichov není zatím dokončen, jelikož
nemáme kladné vyjádření od vodoprávního odboru. Ten nesouhlasí s navrhovaným způsobem odvádění
dešťových vod z budoucích chodníků a komunikace, tj. napojení na stávající dešťovou kanalizaci. Z toho
důvodu byl přizván hydrogeolog, který stanovil vzorec zasakování a ukazuje na nemožnost zasakování.
Stejný problém je s připravovaným projektem na chodník od mateřské školy po křižovatku na Petrušov.
Neopravený chodník na Kolberk zasahuje místy do soukromých pozemků, opravit je možná přibližně
polovina z nich, a druhá polovina je třeba dořešit majetkoprávně. Na chodník ke Sportovnímu areálu je
pozván geometr, který ho zaměří a poté bude vložen do katastru nemovitostí.

Ad 14) Pozemky
a) 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. O pronájem
pozemku si požádal pan Luboš Němec z Radišova. Pan Straka se zeptal, za jakou částku pozemky
pronajímáme. Paní starostka odpověděla, že je to 0,30 Kč/m2/rok.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č.1215 o výměře cca 1 270 m2 v k.ú. Radišov panu
Luboši Němcovi, bytem Radišov 66, 571 01 Moravská Třebová.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 15 bylo schváleno
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b) odkup pozemku č. 72/2 o výměře 39 m² v k. ú. Radišov – spolupodíl na GP
Starostka informovala, že pan Dvořák, jemuž na minulém jednání zastupitelstva nebyla schválena
finanční pomoc na propojení kanalizace mimo rybníček v Radišově, ukončil smlouvu o nájmu
sousedních pozemků a rybníček nebude udržovat. Obci nabídl odkup nově vytvořené parcely 72/2 v k.ú.
Radišov o výměře 39 m² za běžnou cenu parcely + spolupodíl na geometrickém plánu, tj. 3 438 Kč. Paní
starostka by tuto parcelu ráda získala do vlastnictví obce, jelikož parcela kopíruje cestu, která patří obci.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku č. 72/2 o výměře 39 m² v k. ú. Radišov + spolupodíl na
GP.
Pro

2

Proti

0

Zdrželi se

5

Usnesení nebylo schváleno

c) záměr na prodej části pozemku p. č. 30/2 o výměře cca 1270 m² v k.ú. Staré Město u Moravské
Třebové
Byla doručena žádost o prodej části pozemku p. č. 30/2 o výměře cca 70 m² v k.ú. Staré Město
u Moravské Třebové, žadatel by na tomto pozemku chtěl vybudovat soukromé parkoviště. Paní starostka
by tento pozemek ráda ponechala ve vlastnictví obce, také zde chce vybudovat parkoviště, ale pro
všechny, ne jen jako soukromé.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 30/2 o výměře cca 70 m 2 v k.ú. Staré
Město u Moravské Třebové
Pro

0

Proti

5

Zdrželi se

2

Usnesení nebylo schváleno

Ad 15) Žádosti:
a) o celodenní pronájem SA, míčový sedmiboj smíšených dvojic 30. 6. 2018 – TJ Staré Město
TJ Staré Město žádá o bezplatný celodenní pronájem Sportovního areálu na sobotu 30. 6. 2018.,
z důvodu konání 7. ročníku „Míčového sedmiboje smíšených dvojic“.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje TJ Staré Město, Staré Město 178, 569 32
bezplatný pronájem SA na sobotu 30. 6. 2018.

Pro

7

Proti

0

Staré Město, celodenní

Zdrželi se

0

Usnesení č. 16 bylo schváleno
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b) o dar na volnočasové aktivity rodin s postiženými dětmi – Asociace rodičů postižených dětí
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub RADOST požádala o dar na
volnočasové aktivity. Ing. Báča se zeptal, zda je to přímo vázáno na někoho ze Starého Města nebo
okolí, paní starostka odpověděla, že ne.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar na volnočasové aktivity rodin s postiženými dětmi pro Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených děti v ČR, z.s. Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov.
Pro

0

Proti

7

Zdrželi se

0

Usnesení nebylo schváleno
c) o dar na podporu Linky bezpečí
Linka bezpečí, z.s. požádala o dar na podporu její činnosti.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar na podporu činnosti Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
Pro

0

Proti

7

Zdrželi se

0

Usnesení nebylo schváleno
Ad 16) Různé:
a) doporučení pověřence ke zveřejňování zvukových záznamů
Paní starosta informovala o doporučení pověřence ohledně zveřejňování zvukových záznamů. Pověřenec
zvukové záznamy z jednání zastupitelstva zveřejňovat nedoporučuje, kvůli ochraně osobních údajů.
b) Zpráva o činnosti Skupinového vodovodu za rok 2017
Starostka informovala zastupitele, že Zpráva o činnosti Skupinového vodovodu za rok 2017 je uložena
na obecním úřadě, je možné se s ní seznámit.
c) MMR úspěšná dotace na herní prvky dětských hřišť
Starostka informovala o úspěšném získání dotace na herní prvky pro školku, školu a sportovní areál. Ve
spolupráci s firmou, která připravila žádost, budeme pokračovat v dalších úkonech, tj. výběrové řízení,
aby mohly být herní prvky umístěny co nejrychleji.
d) informace o zastavení exekučního řízení
Starostka informovala o definitivním ukončení soudního sporu s paní Milenou Krajíčkovou, kdy se proti
soudnímu rozhodnutí domáhal exekutor svých poplatků.
e) Valná hromada LIKO SVITAVY a.s.
Obec dostala pozvánku, kdo by měl zájem, může se zúčastnit.
f) přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Starostka informovala o auditu, který proběhl 30. 4. 2018 a byl bez chyb a nedostatků.
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g)
tematická kontrola JPO SDH
Starostka informovala o kontrole, která proběhla bez chyb, zpráva z ní nám zatím nebyla doručena.
h) BEHOS – dovybavení školící místnosti pro hasiče
Firma BEHOS, s.r.o., která provádí rekonstrukci hasičské zbrojnice, nabízí dovybavení školící místnosti
pro hasiče. Jde především o židle, stoly, sanitární vybavení sociálního zařízení a kuchyňku.
Zastupitelé požadují přibližný rozpočet na jednotlivé položky.
ch)
zaměření dveří v mateřské škole
Při podpisu smlouvy s firmou Radim Reniers, která vyhrála výběrové řízení na zateplení obvodového
pláště Mateřské školy čp. 142, bylo zjištěno, že do kalkulace nebyly zaměřeny dvoje dveře. Bude tedy
doplněno jako vícenáklad o dvoje dveře za částku 57 533 Kč včetně DPH. Oprava Mateřské školy začne
v červenci.
i)
topení na obecním úřadě
Starostka informovala o další nabídce na plynové topení na obecní úřad za cenu 149 200 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu R a M Veselí, Richard Veselý, 569 22 Křenov 100, na zhotovení
plynového topení na obecním úřadě za částku 149 200 Kč.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 17 bylo schváleno
j)
Sokolovna – mykologický posudek
Mykologický rozbor na Sokolovně proběhl minulý týden. Mykologický posudek nám bude zaslán
v nejbližších dnech.
k)
Ulička k Sokolovně
Starostka obdržela projektovou dokumentaci od firmy Profesionálové a.s. na opravu dvou místních
komunikací, a to ulička pod bytovkou a okolo Sokolovny.
Pan Pastýř chtěl vědět, co vše projekt řeší. Ing. Němec se zeptal, jak jsou řešeny sítě a osvětlení.
Starostka odpověděla, že kompletní opravu komunikací, ale veřejné osvětlení ne. Zastupitelé navrhují
oddělit tu nejhorší část uličky okolo Sokolovny, tzn. část mezi rodinnými domy a vypsat výběrové řízení.
Výběrové řízení provede odpovědná osoba, kterou starostka osloví.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrealizovat výběrové řízení na opravu uličky okolo Sokolovny, tzn. část
mezi rodinnými domy s přizvanou odpovědnou osobou.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 18 bylo schváleno

Ad 17) Diskuze
Pan Pastýř navrhuje provést výběrové řízení na odvodnění hřbitova dle předloženého projektu, protože
lidé mají na odvodnění hřbitova velký zájem. Pan Straka poznamenal, že stromy jsou tam již staré
a vyžilé, které by se pokácely. Pan Pastýř navrhuje výběrové řízení řešit současně s opravou komunikace
okolo Sokolovny.
Pan Pastýř řekl, že by rád řešil farmu Drupork a Letiště ve Starém Městě a ptá se, zda je v zastupitelstvu
vůle s tím něco dělat. Ing. Čepilová připojila, že co se týče letiště, pokud bude mít někdo zájem,
poskytne informace z minulého volebního období.
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Ing. Báča oznámil, že k 30. 5. 2018 byl Pardubickým krajem zahájen přezkum integrovaného povolení
pro farmu Drupork ve Starém Městě. Informoval zastupitelstvo, že vzniklo nové občanské sdružení,
které podalo na Drupork hromadnou stížnost. Pan Pastýř řekl, že by chtěl vědět, zda je obec ochotná
Drupork nějak řešit, zda najme právníka a bude požadovat, aby Drupork např. platil odškodné.
Pan Straka řekl, že mu chybí jedna věc, která se na zastupitelstvu neprojednávala, je jí zrušení smlouvy
na pronájem bistra SA. Pronajímatel opakovaně ničil obecní majetek, naposledy hodil popelnici do dveří
zdravotního střediska. Ing. Báča řekl, že by nyní již hlasoval jinak než na minulém jednání
zastupitelstva, kdy mu chyběly informace. Paní starostka odpověděla, že zastupitele informovala v rámci
možnosti dostatečně, sami zastupitelé nemají o informace od ní zájem a na pracovní schůzky nemají čas.
Pronajímatel pan Valenta byl přítomen jednání obecního zastupitelstva a snažil se vysvětlit a obhájit své
nevhodné chování. Starostka ho upozornila na to, že se vůbec nechová v souladu s nájemní smlouvou
a vyzvala ho k jejímu dodržování. V době, kdy má být Sportovní areál zavřený a zakódovaný často chodí
na mobil upozornění o narušení objektu.
Jednání zastupitelstva byli přítomni také žadatelé o nový stavební pozemek v lokalitě Staré Město – Jih.
Žadatelé o pozemek chtěli vědět, zda by bylo možné, aby si případně jiný pozemek sami zasíťovali.
S tímto zastupitelé nesouhlasí a další zasíťování se zatím neplánuje. Paní starostka přislíbila opětovně
kontaktovat geometra.
Ing. Čepilová se zeptala, jak to vypadá ve věci sporu se Stavební vodohospodářskou, s.r.o., zda již byla
odeslána odpověď advokátní kanceláři. Paní starostka odpověděla, že odpověď již byla odeslána a nyní
čekáme další vyjádření protistrany.
Ing. Čepilová navrhla na stránky obce umístit inzerát, že obec hledá dětského lékaře.

