Zápis z jednání obecního zastupitelstva 28. 11 2018
č. j. 12/2018
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Ing. Báča Petr, Burešová Romana, Ing. Gálová Helena, Kejdová Jana, Mgr. Kuncová Martina,
Lišková Ludmila, Řezníčková Jarmila, Šmída Jiří, Trunda Jan
Omluveni:
Neomluveni:
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Bc. Mausová Hana
Ověřovatelé:
Kejdová Jana, Mgr. Kuncová Martina
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
 Schválení Plánu společných zařízení při KoPÚ v k.ú. Petrušov (dle zák. č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, § 9, odst. 11).
 Cyklostezka Staré Město – Moravská Třebová (Sušice) + zmařená investice.
 Smlouvy:
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o komplexním obhospodařování lesa – Ing. Jiří Vinkler,
 Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku – Region MTJ,
 Příkazní smlouva č. 15/2018 s Jiřím Abrahámem,
 Příkazní smlouva č. 16/2018 s Jiřím Abrahámem.
 Výzva k podání nabídky „Studie odtokových poměrů – Staré Město“ + seznam firem
k oslovení + komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
 Výzva na opravu místní komunikace u Sokolovny + úhrada za zpracování výběrového řízení.
 Rozpočtové opatření obce č. 10.
 Odpis pohledávky v insolvenčním řízení.
 Plán inventur na rok 2018.
 Venkovní učebna základní školy.
 Radišov – řešení odpadních vod.
 Pozemky:
 Nabídka na koupi části parcely č. 2114/10 v k. ú. Staré Město u Moravské Třebové.
 Žádosti:
 o náhradu úrazu,
 o stavební úpravy v restauraci č.p. 146 Staré Město.
 Různé:
 Informace místostarostky – např. zpravodaj obce, Mikuláš,
 o Územním řízení k D35,
 o schůzce k petici na „Řešení hluku z akrobacií letadel“,
 o instalaci herních prvků.
 Diskuze + Závěr.
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Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrhy na doplnění programu:
Paní starostka navrhla doplnit původní program:
do bodu Smlouvy o:
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace od Pardubického kraje
 Smlouvu o zajištění objektů vyvolaných stavbou D35 s Ředitelstvím silnic a dálnic
 Smlouvu o dílo na projekt cyklostezky s Ing. Jiřím Kuličem
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu.
Pro

9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno
Ad 1) Schválení Plánu společných zařízení při KoPÚ v k.ú. Petrušov (dle zák. č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, § 9, odst. 11).
Na jednání zastupitelstva obce vystoupil Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy - Státní pozemkový
úřad. Za pobočku Svitavy jednání navštívil také Ing. Tomáš Haviger, který vede správní řízení a za
zpracovatele Ondřej Pavlíček – odpovědný projektant od firmy Agroprojekce Litomyšl, spol. s. r. o.
Vysoké Mýto. Ing. Šimek seznámil zastupitele s Plánem společných zařízení, který je zpracovaný
v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Petrušov.
Plán společných zařízení musí být schválen zastupitelstvem obce tak, aby mohl být platný a stal se
součástí územního plánu. Plán obsahuje čtyři opatření – opatření ke zpřístupnění pozemků z polních cest,
aby všichni vlastníci měli přístup ke svým pozemkům, protierozní opatření, vodohospodářská opatření,
opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, tzv. územní systémy ekologické stability.
Plán byl projednáván Sborem zástupců vlastníků, který byl zvolen na úvodním jednání vlastníků, které se
konalo 17. 7. 2017 v Sokolovně ve Starém Městě. Sbor se scházel a s projektantem a zpracovával Plán
společných zařízení, který je nyní předložen ve finální podobě zastupitelům obce ke schválení. Celkové
náklady opatření jsou cca 42 mil. Kč. Ing. Šimek vysvětlil náklady na jednotlivá opatření. Náklady
uhradí Státní pozemkový úřad ze státního rozpočtu a ze zdrojů EU. Vybudovaná zařízení budou poté
bezplatně předána do vlastnictví obce. Obec o ně musí pečovat, minimálně po dobu udržitelnosti, aby
zařízení fungovala.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení při Komplexních pozemkových úpravách
v k.ú. Petrušov (dle zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, § 9, odst.
11).
Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno
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9

Proti

0

Zdrželi se

0

Ad 2) Cyklostezka Staré Město – Moravská Třebová (Sušice) + zmařená investice
Paní starostka opět předala slovo Ing. Šimkovi, aby vysvětlil zastupitelům, jak by bylo možné
vysměňovat pozemky pod cyklostezkou v rámci Komplexních pozemkových úprav. Pokud známe
zhruba trasu cyklostezky a pokud je zpracována projektová dokumentace, mohou Komplexní pozemkové
úpravy výrazně pomoci. V rámci nového uspořádání pozemků může Státní pozemkový ústav umístit pod
plánovanou cyklostezku primárně pozemky obce a pozemky vlastníků umístit tak, aby jim zůstala stejná
výměra půdy, ale v jiné lokalitě. Obec by nemusela investovat do geometrických plánů a do odkupu
pozemků, pokud by se se všemi vlastníky v rámci pozemkových úprav domluvila. Bylo by vhodné tuto
možnost využít, pokud by se toho nevyužilo a pozemkové úpravy by již proběhly, znamenalo by to
později mnohem větší náklady pro obec. Pokud by byl v budoucnu záměr jiný, třeba po domluvě
s Moravskou Třebovou a navržený pás by se nakonec pro cyklostezku nevyužil, nic by se nestalo.
Pan Antl se zeptal, zda je nějaká varianta na doplnění cyklostezky na Moravskou Třebovou, paní
starostka odpověděla, že není. V Moravské Třebové zatím nemají koncept zpracování cyklostezek a na
naši variantu se napojit neplánují. Ing. Báča doplnil, že nyní se můžeme s cyklostezkou napojit
v Sušicích na cestu, co už tam je a nepotřebujeme novou cyklostezku. Paní Lišková uvedla, že poslední
informaci, kterou má z Moravské Třebové je ta, že Krajský úřad Pardubického kraje plánuje v příštím
roce rekonstrukci ulice Lanškrounská až po železniční přejezd a součástí toho se plánuje i oprava
povrchu komunikace s cyklopiktogramy pro cyklisty po obou stranách komunikace.
Starostka doplnila, že včera se vyjádřil představitel Moravské Třebové ohledně opravy ulice
Lanškrounská a ten žádný projekt ještě neviděl, odbor rozvoje mu také žádnou informaci nedal
a piktogramy by být neměly.
O slovo se přihlásil Ing. Sejbal a vysvětlil, že Pardubický kraj vede územní řízení na rekonstrukci této
cesty a během Vánoc by chtěl požádat o dotaci a pokud ji obdrží, bude pracovat na projektové
dokumentaci, udělá výběrové řízení a následně akci provede v horizontu dvou let, tedy do roku 2020.
Starostka se zeptala, zda budeme tedy žádat Státní pozemkový úřad o vymezení pozemků pro případnou
budoucí cyklostezku, protože toto naše rozhodnutí zdržuje průběh Komplexních pozemkových úprav.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje využití Komplexních pozemkových úprav k vyčlenění pozemků pro
případnou stavbu cyklostezky s ukončením na obě dvě strany u kolejí.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

2

Usnesení č. 4 bylo schváleno
Po tomto hlasování se představitelé Státního pozemkového úřadu rozloučili a opustili jednání.
Starostka chtěla vědět, zda budeme v realizaci cyklostezky pokračovat. Ona zatím nevidí, že by byla
taková nutnost hned pokračovat, pozemky jsou připravené, ale samotná realizace se může odložit, až
přijde čas. Paní Lišková souhlasí s tím, že pozemky budou snad připravené a chtěla by, aby se
pokračovalo v tom, co nachystalo minulé zastupitelstvo, a dokončil se projekt pro stavební řízení,
abychom mohli podat žádost o dotaci. Paní starostka doplnila, že paní Lišková od dubna 2018 pracovala
na projektu cyklostezky a dnes by tu měla podat podrobnou zprávu o tom, co se jí vše podařilo udělat.
Paní Lišková řekla, že si myslí, že podrobnou zprávu podala už na Ustavujícím zasedání, shrnula, že na
květnovém jednání zastupitelstva byl přítomen projektant, který představil varianty cyklostezky, ona pak
jednala s vlastníky pozemků, poté zjistila, že směna pozemků se dá řešit v rámci Komplexních
pozemkových úprav. Dále ve spolupráci s projektantem, který rozpracoval projekt, podala žádost na
sloučené stavební a územní řízení. Paní starostka doplnila, že paní Lišková sice podala žádost, ale bez
příloh, tudíž je taková žádost nicotná. Neobsahuje projektovou dokumentaci a souhlasy vlastníků. Paní
3

Lišková řekla, že projektová dokumentace byla doplněna v elektronické podobě a pana Kocuma na to
upozornila, že není úplná, protože chybělo především vyjádření dotčených orgánů a nepodařilo se sehnat
souhlasy majitelů pozemků. Vlastníci chtěli za pozemek vysokou cenu nebo chtěli počkat na
vysměňování v rámci Komplexních pozemkových úprav. Paní starostka řekla, že nemá doklad, že paní
Lišková předala kompletní doklady panu Kocumovi. Měla dotáhnout projekt k žádosti o dotaci, ale zcela
jí chyběly podklady nutné k žádosti o dotaci – chyběl položkový rozpočet, nebyla schválená a podepsaná
smlouva o dílo, nebylo stavební povolení, nebylo prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění
vlastních prostředků z uznatelných nákladů a další.
Ing. Báča řekl, že se nyní musíme rozhodnout, zda cyklostezka má pro občany váhu a zda budeme
pokračovat nebo ne. Starostka seznámila veřejnost s dopisem, který dostala od starosty města Moravská
Třebová ohledně zpracování cyklostezky a řešení základní koncepce cyklotras. Moravská Třebová nemá
zájem se na naši cyklostezku napojit. Paní Lišková dodala, že toto je názor pouze starosty Moravské
Třebové a ne rady a zastupitelstva Moravské Třebové.
Přihlásil se o slovo pan Straka, řekl, že většina občanů Starého Města by byla ráda, aby se cyklostezka
dotáhla do konce. Osobně si také myslí, že by bylo vhodné dotáhnout cyklostezku do řádného konce.
O slovo se přihlásil pan Antl, který také souhlasí s tím, že by se cyklostezka měla dotáhnout do konce
a neměli bychom se řídit pouze názorem starosty Moravské Třebové. Ing. Sejbal řekl, že pokud Státní
pozemkový úřad zajistí směnu pozemků a po Komplexních pozemkových úpravách bude mít obec
pozemky a získané souhlasy vlastníků, můžeme v příštím roce podat žádost o dotaci a pokud nám bude
schválena, můžeme již v únoru 2020 začít stavět. Ing. Sejbal tedy navrhuje akci nyní dokončit, tak jak je
rozpracovaná a sehnat především souhlasy vlastníků pozemků. Ing. Báča doplnil, že předběžná jednání
s vlastníky již probíhají, není to dotažené, ale je to již předjednané, pozemky tedy budou přichystané.
Paní starostka opět dodala, že pro ni jsou stále prioritou chodníky v obci. Ing. Báča, řekl, že předpokládá,
že by se cyklostezka stavěla z dotace, znamenalo by to tedy pro obec částku nejvýše 1,200 000 Kč a ne
vyšší. Pan Šmída řekl, že si myslí, že je pořád dost času na to jednat s Moravskou Třebovou, která by se
měla s okolními obcemi bavit.
Ing. Báča poprosil paní starostku, aby oslovila ohledně možných variant představitele Moravské
Třebové. Dle paní starostky Ing. Sejbal pěkně nastínil, jak můžeme vše termínově provést a nyní je třeba
s Moravskou Třebovou jednat.
Paní starostka vysvětlila, že v souvislosti s cyklostezkou je třeba ještě schválit zmařenou investici, která
vznikla již v letech 2008 – 2010, v účetnictví stále vedeme částku 228 384, 40 Kč na budování
cyklostezky kolem silnice. V letošním roce byla schválena varianta prostředkem pole, tedy musíme tuto
investici odepsat jako zmařenou, protože jsme dali peníze za něco, co už dnes nevyužijeme. Ing. Báča
řekl, že tuto zmařenou investici budeme nyní brát jako ponaučení, aby to teď dopadlo lépe. Přihlásil se
o slovo pan Mlčoch a zeptal se, kdo tuto zmařenou investici zavinil. Řekl, že již jednou tu byl návrh na
cyklostezku a paní starostka byla rezolutně proti. Podle pana Mlčocha je paní starostka osobou, která tuto
zmařenou investici zavinila. Paní starostka odpověděla, že byla starostkou až od listopadu 2010, tedy
později. Paní Lišková řekla, že ale byla starostkou už v době, kdy se rozhodovalo o prodloužení
územního řízení a v té době zastupitelé odhlasovali, že se nebude prodlužovat, jen paní Lišková byla pro
jeho prodloužení. Přihlásila se o slovo paní Antlová a řekla, že to bylo v době, kdy se řešila kanalizace za
70 milionů Kč, na kterou se bral úvěr 20 mil. Kč. V té době tedy opravdu nebyla cyklostezka možná.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis zmařené investice ve výši 228 384,40 Kč na budování
cyklostezky kolem silnice, z účetnictví obce.

Pro
Usnesení č. 5 bylo schváleno
4

9

Proti

0

Zdrželi se 0

Ad 3) Smlouvy
a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o komplexním obhospodařování lesa – Ing. Jiří Vinkler
Předmětem Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o komplexním obhospodařování lesa s Ing. Jiřím Vinklerem,
v Článku IV Cena díla. Ing. Jiří Vinkler, který dělá lesního hospodáře, požádal o navýšení částky své
odměny za to, že se nám stará o les, Požádal o navýšení ze 101 Kč za hektar na 110 Kč za hektar. Obec
Staré Město má 63 hektarů lesa. O zvýšení žádá v souvislosti s aktualizací Lesního hospodářského plánu,
který se dělá vždy po deseti letech.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o komplexním obhospodařování lesa s Ing.
Jiřím Vinklerem, bytem Jevíčská 45, 571 01 Moravská Třebová, IČ 69130132.

Pro

9

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno
b) Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku – Regionu MTJ
Předmětem smlouvy je závazek obce poskytnout svazku mimořádný členský příspěvek ve výši
44820 Kč. Tento mimořádný členský příspěvek bude použit na financování realizace projektu svazku
obcí z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2018. Svazek se zavazuje použít poskytnutou
dotaci výhradně pro účely realizace uvedeného projektu. Starostka vysvětlila, že nám Region každoročně
poskytuje částku na údržbu, obnovu rekultivaci nějaké části obce. V tomto roce se zkulturnila skalka –
nasázely se stromy a keře, tahle úprava stála 79 230 Kč, od Regionu dostaneme částku 34 410 Kč a naše
spoluúčast je 44 820 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska, IČ 69834458, nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová ve výši
44 820 Kč.
Pro

9

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno
c) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. OKŘ/17/23838 o poskytnutí individuální účelové
investiční dotace na výstavbu/rekonstrukci požární zbojnice jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Pardubického kraje – v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – 2017
Starostka vysvětlila, že Pardubický kraj nám poskytl dotaci na školící místnost pro hasiče v částce
250 000 Kč, což bylo podmíněno doložením závěrečné zprávy z Ministerstva vnitra. Jelikož jsme zprávu
stále neobdrželi, bylo nutné zažádat dodatkem o prodloužení termínu, abychom o peníze nepřišli. Termín
byl prodloužen z 31. 12. 2018 na 30. 9. 2019.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. OKŘ/17/23838
s Pardubickým krajem, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

Pro
Usnesení č. 8 bylo schváleno

5

9

Proti

0 Zdrželi se 0

d) Smlouva o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání
některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby D35 Staré Město – Ředitelství
silnic a dálnic
Ředitelství silnic a dálnic připravuje k realizaci investiční akci – stavbu s názvem „D35 Staré Město“ Při
realizaci stavby dojde k výstavbě nových či dotčení stávajících stavebních objektů. Dotčené objekty
budou po řádném dokončení předány do vlastnictví obce. Jedná se o budoucí obslužné komunikace
v úseku kolem silnice na Petrušov, které dostane do majetku bezúplatně obec a musí se o ně starat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou
a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby D35 Staré
Město s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390.
Pro

9

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
e) Smlouva o dílo na projekt cyklostezky s Ing. Jiřím Kuličem
Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního
a stavebního povolení. Starostka navrhla do části 3.1.3.2. doplnit: „s umístěním a provedením stavby“,
další její připomínky již byly do smlouvy zapracovány.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 05/2018 Stezka Staré Město – Moravská Třebová Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení s Ing. Jiřím Kuličem, Palackého
třída 2549, 530 02 Pardubice, IČ 74004417.
Pro 6

Zdrželi se 3

Proti 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
e) Příkazní smlouva č. 15/2018 s Jiřím Abrahamem
Předmětem smlouvy je příprava a organizace zajištění výběru zhotovitele „Studie odtokových poměrů –
Staré Město“. Studie odtokových poměrů obce musíme zpracovat, abychom mohli dostat povolení od
vodoprávního úřadu na stavbu chodníků v obci, směrem na Dětřichov a na Petrušov. Starostka vysvětlila,
že z chodníků bude stékat dešťová voda a ze zákona jsme povinni vodu přednostně zasakovat, pokud to
není možné, musíme vodu zadržet. K tomu bude sloužit Studie odtokových poměrů, která možné
výstupy nabízí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. 15/2018 s Jiřím Abrahamem, Paseky 72, 53944
Proseč, IČ:03768406.

Pro 9
Usnesení č. 11 bylo schváleno

6

Proti

0 Zdrželi se 0

f) Příkazní smlouva č. 16/2018 s Jiřím Abrahamem
Předmětem smlouvy je obstarání záležitostí týkajících se zpracování a podání žádosti o dotaci
z prostředků Pardubického kraje v rámci programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního
hospodářství obcí Pardubického kraje, na zpracování „Studie odtokových poměrů – Staré Město“.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. 16/2018 s Jiřím Abrahamem, Paseky 72, 53944
Proseč, IČ:03768406.

Pro

9

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno
Ad 4) Výzva k podání nabídky „Studie odtokových poměrů – Staré Město“ + seznam firem k oslovení +
komise pro otevírání a hodnocení nabídek
Výzva k podání nabídky, k oslovení zhotovitele a k předložení nabídky, za jakou cenu by provedl
zpracování Studie odtokových poměrů. Paní starostka ještě navrhla předmět zakázky rozšířit, aby Studie
obsahovala rezervu pro další budoucí akce a pro další využití, ne pouze na chodníky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídky „Studie odtokových poměrů – Staré Město“.
Pro

9

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno
Starostka přečetla firmy, které navrhla k oslovení. Seznam firem k oslovení: ENVICONS, s.r.o.
Pardubice, Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o. Vysoké Mýto, RECPROJEKT, s.r.o. Pardubice,
EKOTOXA, s.r.o. Brno, AGERIS, s.r.o. Brno, SINDLAR Group, s.r.o. Hradec Králové.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmy k oslovení.
Pro

9

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno
Paní starostka navrhla do komise pro otevírání obálek pana Jiřího Šmídu, Ing. Helenu Gálovou a pana
Jiřího Abrahama. Dále je třeba zvolit případné náhradníky. Ing. Báča navrhl jako náhradníky ostatní
zastupitele.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro otvírání obálek.
Pro
Usnesení č. 15 bylo schváleno
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9

Proti

0 Zdrželi se 0

Ad 5) Výzva na opravu komunikace u Sokolovny + úhrada za zpracování výběrového řízení
Starostka vysvětlila, že jsme schválili výzvu jen na ½ komunikace, na část mezi rodinnými domy, což se
nakonec časově nestihlo. Nyní starostka navrhuje schválit opravu celé komunikace. Bude změna
v rozpočtu v položce zakufrování, nyní je třeba udělat pár sond, abychom zjistili, jaký kufr tam je, aby se
zbytečně nevynakládaly prostředky, které nejsou potřeba. Starostka uvedla, že projektant čeká na naše
rozhodnutí, jak pokračovat dál. MMR na podporu obnovy místních komunikací poskytuje dotace ve výši
až 70% z uznatelných nákladů. Zjistíme, zda by šlo využít. Paní Burešová se zeptala na cenu opravy celé
komunikace. Cena za celou uličku a prostor před sokolovnou je cca 4 mil. Kč a oprava části komunikace
mezi rodinnými domy by byla cca 2,2 mil. Kč. Paní Burešová se zeptala, z jakého důvodu to tedy bylo
rozděleno. Starostka odpověděla, že to bylo rozděleno z důvodu plánované výstavby cyklostezky,
protože bychom nezvládli financovat akci celou a nebylo možné žádat dva projekty z jednoho dotačního
titulu SFDI. Tak se rozhodlo, že se udělá jen část uličky a budeme ji financovat ze svého. Ing. Báča si
myslí, že se to rozhodlo jen kvůli tomu, že se to udělá rychle a bez dotací, protože stav komunikace byl
opravdu havarijní, ne kvůli cyklostezce. Paní Burešová si myslí, že stav před sokolovnou je ještě dobrý
a není třeba jej opravovat. Přihlásil se o slovo pan Straka a řekl, že souhlasí s Ing. Báčou, stav uličky byl
havarijní, proto se to rozhodlo rozdělit, s cyklostezkou to nemělo nic společného. Pan Mlčoch řekl, že
chodí na každé zastupitelstvo a nikdy nebylo řečeno, že to bylo kvůli cyklostezce.
Starostka se zeptala, zda schválíme výzvu na opravu celé uličky. Projektant čeká, jak se rozhodneme.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu celé části komunikace mezi rodinnými domy, prostor před
sokolovnou až k MŠ.
Pro

5

Proti 0

Zdrželi se 4

Usnesení č. 16 bylo schváleno

Ad 6) Rozpočtové opatření obce č. 10
Přednesla paní účetní Lenka Antlová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 10 ze dne 28. 11. 2018.
Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno
Paní Antlová seznámila zastupitele s tím, že na úřední desce byl vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok
2019 a rozpočtový výhled obce i příspěvková organizace má vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2019
a rozpočtový výhled. Poprosila zastupitele, aby se s návrhy seznámili, bude o nich jednáno na příštím
zastupitelstvu.

8

Ad 7) Odpis pohledávky
Starostka vysvětlila, že se jedná o odpis pohledávky paní Piňosové. Z konečné zprávy jsme se dozvěděli,
že naše pohledávka nebyla uspokojena. Paní Kejdová se zeptala, o jakou částku se jedná. Starostka
odpověděla, že se jedná o částku 50 000 Kč. Paní Antlová na vysvětlenou uvedla, že celkové přihlášené
pohledávky v konkurzu za dlužnicí byly cca 2 mil. Kč, toto bylo konzultováno s právničkou a je na
zvážení, zda pohledávku odpustit nebo dále vymáhat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis pohledávky ve výši 50 000 Kč.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 18 bylo schváleno
Ad 8) Plán inventur na rok 2018
Starostka informovala, že se jedná o rozdělení do jednotlivých komisí. Komise byly poslány e-mailem
předem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur na rok 2018.
Pro 9 Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno
Ad 9) Venkovní učebna základní školy
Jedná se o projekt obce s dotací na dvě učebny pro základní školu – počítačová a přírodovědná učebna.
Starostka dala slovo paní ředitelce, ta vysvětlila, že byla podána žádost o dotaci na zbudování dvou
učeben pro 15 žáků. Paní ředitelka by ráda školu posunula dál, proto vítá tento projekt s 95% dotací
a velmi se za něj přimlouvá. Třídy budou plnohodnotně vybaveny, aby se podpořila zručnost žáků – mají
tam například i ponky. Nyní se jedná o celkovou částku projektu ve výši 4 973 mil. Kč, snažíme se, aby
se částka ještě trochu ponížila.
Ad 10) Radišov – řešení odpadních vod
Starostka informovala o zprávě z vodoprávního úřadu z Moravské Třebové. Měli bychom začít řešit
odpadní vody v Radišově, doporučují buď navedení na obecní čistírnu odpadních vod, nebo pořízení
domovních čističek odpadních vod. Tuto záležitost starostka konzultovala s panem Abrahamem, který
domovní čističky nedoporučuje. Budeme se zabývat jiným možným řešením.

Ad 12) Pozemky :
a) Nabídka na koupi části parcely č. 2114/10 v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové
Vracíme se k nabídce na koupi části pozemku v uličce u sokolovny od soukromých vlastníků. Vlastníci
požadují kupní cenu za část pozemku p.č. 2114/10 o výměře cca 97 m² ve výši 30 000 Kč a veškeré
poplatky s tím spojené zaplatí obec. Dále vlastníci požadují kolem své parcely vyhrazená parkovací
místa. Dle konzultace s odborem dopravy, lze toto vyřešit bílým pruhem a dopravní značkou. Paní
Lišková doplnila, že je pravda, že pokud bychom žádali o dotaci, na tuto část bychom ji nedostali,
protože dotaci lze žádat pouze na pozemky ve vlastnictví obce.
9

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku p.č. 2114/10 o výměře cca 97 m² v k.ú. Staré
Město u Moravské Třebové za 30 000 Kč a veškeré poplatky s tím spojené zaplatí obec, od
vlastníků pozemku paní Jany Podhorné, bytem Staré Město 139, 569 32 Staré Město, Ing. Jany
Spáčilové, bytem Merhautova 1064, 613 00 Brno a pana Jiřího Spáčila, bytem Staré Město 139,
569 32 Staré Město.
Pro 8 Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno
Ad 13) Žádosti:
a) o náhradu úrazu
Na obec byla doručena žádost paní A. Dvořákové, která upadla na obecním chodníku a zlomila si ruku.
Paní Dvořáková požádala o celkovou částku 14 085 Kč jako náhradu úrazu. Starostka uvedla, že jsme
úraz nahlásili na pojišťovnu. Pojišťovna nárok na odškodnění zamítla s odůvodněním, že chodník je
trvale ve špatném stavu, paní Dvořáková to věděla a měla přizpůsobit chůzi stavu chodníku, oprávněný
nárok by byl pouze v případě, že bychom udělali výkop a neoznačili jej. Paní starostka celou věc
konzultovala s právníkem, přečetla jeho vyjádření, ve kterém právník souhlasí s vyjádřením pojišťovny.
Paní Burešová řekla, že občané volají po opravě chodníků a pokud se někomu něco takového stane, měli
bychom se k tomu postavit čelem, náhradu uhradit a chodníky označit cedulkami. Vyjádřila se sama paní
Dvořáková. Paní Lišková řekla, že se přiklání k názoru paní Burešové, postavit se k celé situaci čelem
a žádost paní Dvořákové uspokojit. Paní starostka řekla, že všichni víme, že všechny chodníky jsou
špatné a komunikace také, proto se tomu chceme toto volební období věnovat, uděláme ucelený průzkum
a budeme opravovat, nyní nastává doba pro řešení chodníků. Musíme se ale chovat jako řádní hospodáři.
Ing. Báča navrhl dát hlasovat, každý to posoudí podle sebe.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní Dvořákové na náhradu úrazu v plné výši 14085 Kč.
Pro

3

Proti

4

Zdrželi se 2

Usnesení nebylo schváleno
Další návrh byl návrh paní Kuncové, která na pracovní schůzce navrhla uhradit paní Dvořákové jako
náhradu úrazu částku 2000 Kč. Pan Šmída řekl, že by toho mohl do budoucna někdo zneužít, pojistné
podvody tvoří 30-40% škodných událostí. Paní Lišková řekla, že paní Dvořáková na to měla svědky a od
roku 2015 existuje metodika nejvyššího soudu, která stanovuje, jak se hradí náhrada škody za body od
lékaře.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zaplatit paní Dvořákové částku 2000 Kč jako náhradu úrazu.
Pro 9
Usnesení č. 21 bylo schváleno
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Proti

0

Zdrželi se 0

b) o stavební úpravy v restauraci č. p. 146 Staré Město
Paní starostka přečetla žádost paní Nečasové, která se týká stavebních úprav v Hospůdce u Nečasů.
Starostka navrhla žádost rozdělit, schválit stavební úpravy, které souvisí s instalací digestoře
nad konvektomatem a zbytek oprav, které se týkají vybavení budovy, zařadit na další rok do rozpočtu
obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stavební úpravy, které souvisí s instalací digestoře nad
konvektomatem a zbytek oprav, které se týkají vybavení budovy, zařadit na další rok do rozpočtu
obce.
Pro

9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 22 bylo schváleno
Ad 14) Různé:
a) Informace místostarostky – např. zpravodaj obce, Mikuláš
Paní místostarostka seznámila zastupitele s vydáváním Staroměstského zpravodaje – iniciativa vzešla od
paní místostarostky a paní ředitelky ZŠ a MŠ. Zpravodaj bude tištěný a bude doručován do každé
schránky. Paní místostarostka informovala také o tom, že se setkala se zástupci místních organizací
a vytvořila s nimi předběžný plán akcí v obci na konec roku a rok následující. První akce, která
proběhne, bude Mikuláš, který dětem symbolicky nadělí v sobotu 8. 12. 2018.
Místostarostka obeznámila zastupitele také s tím, že ve zpravodaji bude prostor pro reklamu, kterou by
chtěla zpoplatnit. Měli bychom tedy schválit cenu za reklamu. Místostarostka navrhla za ½ stranu
A5 200 Kč a za celou stranu A5 400 Kč. Paní Lišková navrhla o ceně za reklamu hlasovat až na
prosincovém zastupitelstvu, protože o tom zatím nic neví. Zastupitelé se dohodli, že cenu proberou na
pracovní schůzce a odhlasují na dalším zastupitelstvu.
Ing. Báča se zeptal, zda se bude zpravodaj vydávat každý měsíc. Paní místostarostka odpověděla, že
zatím bude zpravodaj vydáván jednou za dva měsíce.
b) o Územním řízení k D35
Starostka informovala zastupitele, že jsme napsali připomínky k budoucí D35 a dostali jsme výzvu,
abychom se dostavili na projednání našich připomínek dne 3. 12. 2018. První ústní jednání proběhlo již
8. 11. 2018.
Paní starostka seznámila zastupitele také s informací od paní Dianové, která požaduje, abychom
podpořili ozelenění dálnice D35 k omezení hluku v úseku od Petrušova. Toto řešíme i v rámci
Komplexních pozemkových úprav a budeme schvalovat také jako doplnění Plánu společných zařízení
v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové.
O slovo se přihlásila paní Dianová a zeptala se, zda může počítat s tím, že se to někde schválí? Paní
starostka odpověděla, že odhlučnění řešíme i v rámci dálnice i v rámci Komplexních pozemkových
úprav.
c) o schůzce k petici na „Řešení hluku z akrobacií letadel“
Starostka informovala o schůzce, která proběhla ohledně Petice na řešení hluku z akrobacií letadel.
Petice byla zaslána na Úřad pro civilní letectví, odkud nám byla doručena odpověď, že ÚCL není v této
věci věcně příslušným orgánem a z tohoto důvodu postoupil petici Krajské hygienické stanici
Pardubického kraje. Krajská hygienická stanice nabádala, aby se představitelé obce a představitelé letiště
domluvili na schůzce a schválili novou dohodu – ujednání. Legislativa nám není nakloněna, je potřeba se
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domluvit. Předběžný termín schůzky byl domluven na 7. 12. 2018 v 16:00.
Rozvinula se diskuze ohledně letiště a ohledně ujednání.
Když se diskuze stala bouřlivější, starostka se ji rozhodla ukončit.
d) o instalaci herních prvků
Starostka informovala o instalaci herních prvků na sportovním areále, ZŠ a MŠ.

Ad 16) Diskuze
Přihlásil se o slovo pan Straka a řekl, že dveře do Hospůdky u Nečasů by se měly řešit hned, protože teď
budou plískanice a ne čekat až na příští rok.
Pan Kumstát, řekl svůj názor, že si myslí, že částka skoro 5 mil. Kč., za dvě nové učebny základní školy,
je opravdu obrovská. Je škoda, že veřejně prospěšní pracovníci už mohou jen zametat. Ing. Báča
odpověděl, že obec nebude platit celou částku, protože na projekt využijeme 95% dotaci. Pan Šmída řekl,
že stavební prvky jsou jen polovina částky, zbytek půjde na vybavenost a zatím máme jen hrubý
rozpočet, cena se bude ještě měnit.
Pan J. Antl řekl, že by byl rád, aby se zastupitelé do budoucna zamysleli nad situací, kdy rodiče přijedou
pro děti ke školce a nemají kde zaparkovat, chtělo by to udělat nějaká parkovací místa. Mgr. Kuncová
řekla, že je třeba to řešit co nejdříve.
Paní Součková se zeptala, jak to vypadá se hřbitovem. Starostka odpověděla, že nyní je vybraná firma
a v příštím roce bude probíhat odvodnění hřbitova.
Pan Mlčoch se zeptal, v jakém stavu jsou stávající chodníky a jaký je termín pro opravu chodníků. Paní
starostka odpověděla, že zatím žádný termín není, ale nové zastupitelstvo se tím bude zabývat.
Paní Dianová se zeptala, jaký bude následný krok ohledně IP29. Dostala informaci od Státního
pozemkového úřadu, že nyní se čeká na schválení návrhu zastupitelstvem obce. Paní Starostka řekla, že
se také informovala, a zjistila, že doplnění Plánu společných zařízení by mělo být zastupitelstvu
předloženo ke schválení na jaře 2019. Přislíbila, že o tom samozřejmě bude paní Dianovou informovat.
Paní Burešová se zeptala, jak je to se zveřejňováním zvukových záznamů, zda je budeme nadále
zveřejňovat, že poslední zvukový záznam ještě zveřejněn nebyl. Paní starostka odpověděla, že již
zveřejněn byl a zatím se budou zvukové záznamy zveřejňovat i nadále.
Paní Burešová navrhla zřízení tříčlenné komise pro životní prostředí, abychom měli přehled o tom, co se
kde kácí. Chtěla by to probrat na dalším jednání zastupitelstva.
Paní starostka ukončila jednání zastupitelstva a upozornila, že další jednání zastupitelstva proběhne již
18. 12. 2018.
Ad 17)Závěr 20:39
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