Zápis z jednání obecního zastupitelstva 23. 1. 2019
č. j. 1/2019
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Burešová Romana, Ing. Gálová Helena, Kejdová Jana, Mgr. Kuncová Martina, Lišková
Ludmila, Řezníčková Jarmila, Šmída Jiří, Trunda Jan
Omluveni: Ing. Báča Petr
Neomluveni:
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Bc. Mausová Hana
Ověřovatelé:
Mgr. Kuncová Martina, Trunda Jan

III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
 Zpráva starostky o provedených změnách rozpočtu od posledního zasedání do konce
kalendářního roku 2018.
 Zpráva o činnosti knihovny za r. 2018.
 Schválení zhotovitele projektové dokumentace „Studie odtokových poměrů – Staré Město“.
 Schválení provedení výběrového řízení na opravu komunikace u sokolovny.
 Rozpočtové opatření č. 1.
 Vklad nového vodovodního řadu do DSO Skupinový vodovod MT.
 Ujednání o součinnosti při provozování letecké motorové akrobacie.
 Počet pracovníků VPP pro r. 2019.
 Žádosti:
 o neinvestiční dotace,
 o prominutí pronájmu za sokolovnu – DDM Moravská Třebová.
 Různé:
 Tříkrálová sbírka.
 Diskuze + Závěr.
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Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrhy na doplnění programu:
Paní starostka navrhla doplnit původní program o body:
- Žádost o dotaci na opravu místní komunikace u sokolovny,
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o Žádost o dotaci na opravu místní komunikace
u sokolovny.
Pro

8

0

Proti

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno
- Cena plynu pro roky 2020 – 2021,
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o Cenu plynu pro roky 2020-2021.
Pro

8

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno
- Žádost o přijmutí finančního daru od DST AUTO, s.r.o..
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o Žádost o přijmutí finančního daru od
DS AUTO, s.r.o.
Pro

8

Proti

Zdrželi se 0

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
Mgr. Kuncová navrhla doplnit program o Úklid sokolovny do bodu různé.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání s navrženými změnami.
Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

2

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Ad 1) Zpráva starostky o provedených změnách rozpočtu od posledního zasedání do konce
kalendářního roku 2018.
Starostka přednesla zprávu o provedených změnách.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce č. 12 ke dni 31. 12. 2018.

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
Ad 2) Zpráva o činnosti knihovny za r. 2018.
Přednesl pan Kumstát.
Ze zprávy: Knihovna byla otevřena 51krát (zavřeno bylo pouze jednou, když se dělalo na OÚ nové
topení), 11krát pro žáky ZŠ, celkem tedy 62krát.
Knihovnu navštívilo 697 čtenářů, což je asi o 100 víc než v roce 2017.
Čtenáři si vypůjčili celkem 1508 knih.
Pan Kumstát poděkoval za výbornou spolupráci se školou, s děvčaty z OÚ i s knihovnou v Moravské
Třebové. Řekl, že po okolí je snad jediným knihovníkem, který si nestěžuje na úbytek čtenářů.
V loňském roce opět proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře, se skvělým králem, který pasování provádí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti knihovny.

Ad 3) Schválení zhotovitele projektové dokumentace „Studie odtokových poměrů – Staré Město“.
Paní starostka uvedla, že bylo osloveno celkem 6 firem: 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, ŠINDLAR s.r.o. Hradec Králové.
Na obec byly do 7. ledna 2019 doručeny celkem 4 nabídky.
Nabídky podaly tyto firmy:
RECPROJEKT, s.r.o. Pardubice, Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ: 26014327, s cenou 321 255 Kč
vč. DPH, ENVICONS, s.r.o. Pardubice, Hradecká 569, 53352 Pardubice, IČ: 27560015, s cenou
289 577,20 Kč vč. DPH, Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o. Vysoké Mýto, Rokycanova 114, 56601
Vysoké Mýto, IČ: 64255611 s cenou 212 960 Kč vč. DPH, ŠINDLAR s.r.o. Hradec Králové, Na Brně
272/2a, 50006 Hradec Králové, IČ: 25967754, s cenou 343 640 Kč vč. DPH.
Hodnotícím kritériem byla pouze cena.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli schválit jako vítěze výběrového řízení:
Firmu Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o. Vysoké Mýto, Rokycanova 114, 56601 Vysoké Mýto,
IČ: 64255611, s cenou 212 960 Kč vč. DPH.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace „Studie odtokových
poměrů – Staré Město“ firmu Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o. Vysoké Mýto, Rokycanova 114,
56601 Vysoké Mýto, IČ:64255611 s cenou 212 960 Kč vč. DPH.

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno
Smlouva s firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o. Vysoké Mýto, zatím není připravena, paní
starostka požádala zastupitele o její pověření k podpisu smlouvy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pověřit starostku podepsáním smlouvy s firmou Agroprojekce
Litomyšl, spol. s.r.o. Vysoké Mýto poté, co ji zašle zastupitelům k připomínkování.

Pro

6

0

Proti

Zdrželi se

2

Usnesení č. 7 bylo schváleno

Ad 4) Schválení provedení výběrového řízení na opravu komunikace u sokolovny.
Starostka vysvětlila, že v loňském roce bylo zrušeno výběrové řízení na opravu komunikace v části
uličky a zastupitelé se rozhodli, že chtějí uličku u sokolovny opravit celou. Starostka opět navrhla oslovit
Ing. Vláška realizací výběrového řízení na opravu komunikace u sokolovny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Vláška realizací výběrového řízení na opravu komunikace
u sokolovny.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
Ad 5) Žádost o dotaci na opravu místní komunikace u sokolovny.
Starostka sdělila, že opravu komunikace u sokolovny můžeme udělat s dotací od MMR. Firma
Profesionálové, a.s. Hradec Králové, která na opravu připravuje projekt, nám nabídla podání žádosti
o dotaci za cenu 5000 Kč a 3,9 % z uznané dotace. Paní Lišková řekla, že si myslí, že firma je hodně
drahá. Ostatní firmy si berou za zpracování dotace 50 – 60 tis. Kč a zde by to vyšlo na 90 – 100 tis. Kč.
Paní starostka řekla, že k žádosti o dotaci potřebujeme stavební povolení a koordinační souhlas.
O stavební povolení již máme požádáno a koordinační souhlas vyřizuje firma. K tomu byla nutná změna
druhu pozemku na katastrálním úřadě, což zařídil pan Šmída. Paní Burešová se zeptala, do kdy je třeba
podat žádost o dotaci. Paní starostka odpověděla, že do 28. 2. 2019. Firma potřebuje naše vyjádření co
nejdříve, aby mohla na žádosti začít pracovat. Paní Burešová řekla, že kdybychom chtěli jinou firmu, už
stejně není čas. Paní starostka řekla, že firma je sice dražší, ale dle jejího sdělení měla za loňský rok
100% úspěšnost. Projektant již dodal zaktualizovaný rozpočet. Paní Lišková se zeptala, zda se jedná jen
o uličku u sokolovny. Starostka odpověděla, že ano, protože dotace je na maximální částku 5 milionů,
tedy nelze využít na celé dvě uličky, protože u nich by byla částka vyšší.
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Paní Burešová se zeptala, o jaký přesně prostor u sokolovny se jedná. Paní starostka odpověděla, že jde
o celou komunikaci včetně prostoru kolem sokolovny.
Paní Lišková navrhla rozdělit hlasování a hlasovat zvlášť o tom, zda podáme žádost o dotaci a zvlášť
hlasovat o tom, že nám žádost zpracuje a podá firma Profesionálové, a.s.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikace u sokolovny.

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracovatele žádosti o dotaci na opravu komunikace u sokolovny
firmu Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, 50002 Hradec Králové, IČ: 28806123 za cenu 5 000 Kč
bez DPH a 3,9 % za úspěšnost dotace.
Pro

7

Proti

1

Zdrželi se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
Ad 6) Rozpočtové opatření obce č. 1
Přednesla paní starostka a vysvětlila navýšení rozpočtu v kapitole byty, položka oprava bytů o 300 tis.
Kč z důvodu opravy bytu č. 2 ve zdravotním středisku.
Paní starostka požádala pana Šmídu, aby vysvětlil, co je vše třeba na obecním bytě opravit. Pan Šmída
vysvětlil, že se dlouho žádné opravy na bytě nedělaly a byt je značně vybydlený. Pan Trunda se zeptal,
zda bude byt sloužit jako sociální bydlení nebo jako plnohodnotný byt k pronájmu. Pan Šmída
odpověděl, že jako plnohodnotný byt k pronájmu.
Paní Burešová navrhla od nájemníků vybírat vratnou kauci, ze které by se případně hradila část oprav
a výmalba bytu, pokud by podnájemník byt neuvedl do původního stavu. Myslí si, že by se pak
nájemníci k obecnímu majetku chovali úplně jinak.
Rozvinula se diskuze nad položkovým rozpočtem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 1 ze dne 23. 1. 2019.

Pro

6

Proti

0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 11 bylo schváleno

Ad 7) Cena plynu pro roky 2020-2021.
Starostka oznámila, že máme v současné době Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu
s Pražskou plynárenskou do 31. 12. 2019. Poradce v oblasti energií starostku informoval o začínajícím
zvyšování ceny plynu a upozornil na nutnost okamžitě zafixovat cenu plynu i pro další období roků
2020-2021. Paní starostka řekla, že cena plynu už se nyní vyšplhala na 670 Kč/MWh, a proto navrhuje
na nic nečekat a cenu zafixovat i na další dva roky.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu
s Pražskou plynárenskou na období 2020 - 2021.
Pro

8

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno
Ad 8) Vklad nového vodovodního řadu do DSO Skupinový vodovod MT.
Starostka vysvětlila, že se jedná o jednu vodovodní přípojku, která byla zjištěna při loňské výměně části
vodovodního řadu. Jde o majetek v částce 9454,94 Kč vč. DPH. Dle stanov je obec povinna vložit nový
vodovodní majetek do DSO Skupinový vodovod MT.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vklad nového vodovodního majetku obce Staré Město do DSO
Skupinový vodovod MT.
Pro

8

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno
Ad 9) Ujednání o součinnosti při provozování letecké motorové akrobacie.
Zastupitelé Ujednání projednávali již na minulém jednání zastupitelstva, kdy požadovali doplnění
informací. Vše bylo doplněno dle požadavků, včetně mapy, kde je létání motorové akrobacie povoleno
a kde nikoli. Paní starostka se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů k Ujednání další dotazy.
Paní Burešová si myslí, že by se mělo z Ujednání vyřadit Letecké akrobatické centrum a udělat pouze
dohodu mezi Obcí Staré Město a mezi Aeroklubem Moravská Třebová. Dále se Trojdohoda odvolává na
Zásady, ty ale nejsou součástí Ujednání a ani na internetových stránkách Aeroklubu je paní Burešová
nenašla. V Ujednání je napsáno, že se jedná o ujednání, které je v souladu se všeobecným zájmem, to dle
paní Burešové není pravda, myslí si, že je to pouze v zájmu Aeroklubu a Leteckého akrobatického
centra. Paní Burešová si myslí, že bychom měli dát Ujednání k přezkumu advokátní kanceláři Frank
Bold Advokáti, aby nám to opět zkontrolovali. Pan Šmída k tomu řekl, že by Ujednání už více nepitval
a zjistil až v polovině sezóny, zda došlo k úlevě a zda je to lepší. Paní starostka konstatovala, že tímto
Ujednáním nám představitelé Aeroklubu a Leteckého akrobatického centra vychází vstříc, protože pokud
bychom nepodepsali Ujednání a měli se řídit jenom zákonem, tak by letadla mohla létat naprosto
kdykoli. Paní Lišková řekla, že bychom se měli odpíchnout především od Zásad, na které se odvolávají,
které nám, ale nikdy neposkytli. Není jí jasné, proč nám Zásady nechtějí poskytnout. Také jí není jasné,
pokud bylo Ujednání zkontrolováno od všech stran i od právníka, že si nikdo nevšiml překlepu v zákoně,
ujednání je v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví v platném znění a v ujednání je
chybně uvedeno, že se jedná o zákon 47/1997 Sb. Paní Lišková souhlasí s paní Burešovou a také si
myslí, že to není pro všeobecný prospěch. Dle paní Liškové je obec limitována hlukem z letiště
a zápachem z Druporku. Pan Trunda řekl, že pokud dohodu nepodepíšeme, nebudeme mít vůbec nic
a akrobati si budou moci létat, jak se jim zachce. Paní Lišková také souhlasí s tím, že by bylo lepší,
pokud by byla dohoda pouze mezi obcí a mezi Aeroklubem.
O slovo se přihlásil pan Stojaspal a řekl, že akrobati létají nad jeho domem celý den, a když volá na
letiště, aby si stěžoval, není možné se tam s kýmkoliv spojit a musí tedy vždy jít přímo za akrobaty
a vysvětlovat jim, že takto létat nesmějí. Paní Lišková navrhla vyžádat si u Ing. Řeřichy Zásady provozu
letiště ve Starém Městě, chce se s nimi seznámit. Paní starostka odpověděla paní Liškové, že pokud by se
dostavila na schůzku se zástupci Aeroklubu a LAC, tak by byla seznámena s množstvím informací,
o kterých se mluvilo a mimo jiné také o Zásadách hovořil Ing. Řeřicha. Pan Antl řekl, že občanům vadí
akrobati a letiště nepřináší obci absolutně nic. Občané se brání hluku a byli by rádi, kdyby se vedení obce
postavilo za občany. Pan Trunda řekl, že pokud někdo vymyslí, jak se zbavit akrobatů, dá mu klidně
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50 000 Kč, protože ho akrobaté v Petrušově také pěkně štvou. Paní Lišková řekla, že by chtěla od
představitelů Aeroklubu Zásady a také konzultaci s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti, kteří mají
bezplatnou poradnu. Paní starostka navrhla diskuzi ukončit a dát hlasovat o Ujednání. Paní Lišková
řekla, že její návrh byl poslední a navrhuje nejprve si vyžádat Zásady a pak až o Ujednání hlasovat. Paní
Kejdová navrhla hlasovat o Ujednání a potom si vyžádat Zásady. Paní starostka dala hlasovat
o posledním návrhu, o návrhu paní Kejdové.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Ujednání o součinnosti při provozování letecké motorové akrobacie.

Pro

5

Proti

2 Zdrželi se

1

Usnesení č. 14 bylo schváleno
Ad 10) Počet pracovníků VPP pro r. 2019.
Paní starostka navrhla schválit počet pracovníků do počtu 6. Myslí si, že se jich ani tolik nepřihlásí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2019 zaměstnat maximálně 6 pracovníků VPP.

Pro

8

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

Paní starostka řekla, že pracovníci VPP nastoupí nejdříve v měsíci dubnu nebo květnu, do té doby je ale
třeba udělat v celé obci úklid zimního posypu, který je velmi fyzicky náročný. Je možné si na tento úklid
půjčit zametací stroj. Pan Buriánek si dělal poptávku a firma Auto SAS s.r.o. Solnice poskytuje zametací
stroj na 5 dní, za přibližnou částku 23 000 Kč. Zametací stroj je možné půjčit i od Technických služeb
M.Třebová, ta ho půjčuje pouze s jejich pracovníkem, a to za částku 38 000 Kč za stejnou dobu. Paní
Burešová se zeptala, kolik takový zametač stojí, jestli by pro obec nebylo výhodnější si pořídit vlastní.
Paní Burešová by chtěla zjistit, kolik by takový zametač stál a za jak dlouho by se to obci vrátilo. Paní
starostka řekla, že kupní cenu stroje zjistí a navrhla hlasovat o půjčení stroje bez pracovníka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výpůjčku stroje na úklid zimního posypu za částku do 23 000 Kč na
5 dní.

Pro
Usnesení č. 16 bylo schváleno
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8

Proti

0 Zdrželi se 0

Ad 11) Žádosti:
a) o neinvestiční dotace
Žádost o dotaci si podalo Středisko rané péče na asistenční službu pro jednu rodinu ve Starém Městě,
celkové roční náklady jsou 60 000 Kč a Středisko rané péče žádá o dotaci ve výši 12 000 Kč. Další
žádost si podal pan Jaroslav Vavřín pro své dva syny, kteří jsou členy fotbalového klubu ve Svitavách,
požaduje částku 15 000 Kč. Další byla žádost od pana Josefa Němce na pořádání Memoriálu Josefa
Zobače a požádal o částku 4000 Kč. Poslední byla dnes došlá žádost paní Pavlíny Malachové na
mažoretkové soutěže pro dceru v částce 5000 Kč.
Pan Šmída se zeptal, kolik se poskytovalo v minulých letech. Vysvětleno starostkou. Rozvinula se
diskuze o tom komu a kolik přispět. Z důvodu podávání žádostí o dotace do konce ledna 2019,
zastupitelé rozhodli žádosti zatím odložit a stanovit si podmínky, za jakých budou dotace poskytovat.

b) o prominutí pronájmu za sokolovnu – DDM Moravská Třebová,
Paní starostka informovala o doručené žádosti od DDM Moravská Třebová o prominutí platby za
pronájem sokolovny. Paní starostka navrhuje platbu nepromíjet vzhledem ke schválené Smlouvě na
minulém zastupitelstvu.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje neprominutí platby za pronájem sokolovny DDM Moravská
Třebová.
Pro

3

Proti

0 Zdrželi se 5

Usnesení nebylo schváleno
Paní Lišková navrhla prominout platbu za pronájem sokolovny DDM Moravská Třebová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí platby za pronájem sokolovny DDM Moravská Třebová.

Pro

3

Proti

3 Zdrželi se 2

Usnesení nebylo schváleno
Paní starostka konstatovala, jelikož usnesení nebyla přijata, dále platí Smlouva o pronájmu sokolovny
s DDM Moravská Třebová.
c) o přijmutí finančního daru od DST AUTO s.r.o.
Paní starostka obdržela žádost od Základní školy a mateřské školy Staré Město o přijmutí finančního
daru od DST AUTO s.r.o. ve výši 5 000 Kč.
Starostka vysvětlila, že podle zřizovací listiny musí Základní škola a mateřská škola Staré Město požádat
o přijmutí finančního daru vždy Zastupitelstvo obce Staré Město.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o přijmutí finančního daru od DST AUTO s.r.o. ve výši 5 000
Kč pro Základní a mateřskou školu Staré Město.

Pro

8

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno
Ad 16) Různé:
a) Tříkrálová sbírka
Starostka informovala o vybrané částce z Tříkrálové sbírky (bez Petrušova) ve výši 18 164 Kč. Tato
částka je včetně 3 641 Kč, které byly vybrány na Tříkrálovém koncertu v Kostele sv. Kateřiny ve Starém
Městě dne 6. 1. 2019.
b) Výroční zpráva o poskytování informací
Starostka informovala, že v roce 2018 jsme neobdrželi ani jednu žádost o informaci podle zákona
č. 106/1999 Sb.
c) Veřejná vyhláška – usnesení stanovení lhůty pro seznámení s podklady rozhodnutí D35
Starostka sdělila, že na úřední desce je vyvěšena Veřejná vyhláška, která se týká územního řízení na
D35, jde o část dálnice, která bude pokračovat směrem k Mohelnici, ale bude navazovat na budoucí
přivaděč z I/35 na D35. Paní starostka vyzvala zastupitele, aby se s Vyhláškou seznámili a na dalším
jednání zastupitelstva, které bude 20. února 2019, předložili případné připomínky. Veřejné ústní jednání
bude 25. února na Městském úřadě v Moravské Třebové.
d) Nový informační systém CODEXIS
Starostka informovala o tom, že nyní používáme na obecním úřadě Program ASPI – Automatizovaný
systém právních informací, který obsahuje pouze holé zákony, což je pro práci obecního úřadu již
nedostačující. Navrhuje tuto smlouvu vypovědět a uzavřít novou smlouvu na vhodnější systém
CODEXIS – kompletní právní informační systém. Tento systém obsahuje navíc monitoring měst a obcí,
komentáře a vzory, jak postupovat v konkrétních životních situacích. Smlouva je na tři roky a šest
měsíců za částku 32 670 Kč s DPH, za rok jde o částku 9 334 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na tři roky a šest měsíců na nový informační systém
CODEXIS za částku 32 670 Kč DPH.

Pro
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Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno
e) Úklid sokolovny
Ing. Gálová oslovila firmu, která nabídla uklízecí stroj za 57 000 Kč. Mgr. Kuncová řekla, že je opravdu
potřeba s úklidem něco dělat, protože teď je opravdu nedostatečný. V sokolovně se nyní koná spousta
aktivit a paní uklizečka nemá ani prostor, kdy by tam mohla chodit uklízet, navíc 4 hodiny týdně na úklid
celé sokolovny opravdu nestačí.
Rozvinula se diskuze o úklidu. Zastupitelé se dohodli, že si nechají stroj předvést a pak se rozhodnou.
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Ad 17) Diskuze
Pan Trunda řekl, že na internetu objevil moc pěknou vizualizaci celé dálnice D35, odkaz zastupitelům
pošle.
Paní Burešová se zeptala, zda je něco nového ohledně odpočívek. Paní starostka odpověděla, že nic
nového není, obec byla pouze oslovena projektantkou ohledně existence inženýrských sítí, ta jí
vysvětlila, že odpočívka by měla být napojena na vodovodní řad obce. Paní starostka projektantku
informovala o nesouhlasu obce s vybudováním odpočívky na katastru obce. Jelikož odpočívka je údajně
ve veřejném zájmu, jsme povinni poskytnout požadované informace. Připomínky můžeme začít dávat, až
bude projekt hotový. Ohledně výstavby odpočívky byla oslovena i obec Třebařov, která s ní také
nesouhlasí. Pan Šmída doplnil, že záleží na tom, kde bude odpočívka před námi, podle toho může být
případně posunuta. Parametry jsou dané a odpočívky musí být po určitých kilometrech.
O slovo se přihlásila paní Burešová a řekla, že bohužel minule musela odejít dřív a pak když si četla
zápis z jednání zastupitelstva, dočetla se tam o možnosti sdíleného disku, kam by se mohly umísťovat
zvukové záznamy z jednání zastupitelstva. Každý zájemce by dostal své heslo, aby se k nim dostal
a mohl je poslouchat. Paní Burešová se zeptala, zda paní starostka o této možnosti sdílení zvukových
záznamů uvažovala. Paní starostka odpověděla, že o tomto zastupitelstvo neuvažovalo, protože hesla si
mohou občané mezi sebou předávat a má velkou obavu z nedostatečné ochrany osobních údajů.
Informace k cyklostezce
Jednání zastupitelstva navštívil neočekávaně Ing. Jiří Kulič, projektant cyklostezky, který zastupitele
seznámil s nejnovějšími informacemi ohledně cyklostezky. Ing. Jiří Kulič informoval, že od října je
podána žádost o stavební povolení a do konce dubna 2019 by mělo být vše hotovo a v polovině listopadu
2019 bychom mohli zažádat u SFDI o 85% dotaci na výstavbu cyklostezky. Ing. Kulič předal 2 mapové
podklady se dvěma variantami ukončení cyklostezky. Vysvětlil, že byly provedeny drobné úpravy
a požádal zastupitele, aby se s tímto seznámili. Obě varianty jsou s Policií České republiky předjednané.
Poté se Ing. Kulič rozloučil a opustil jednání.
Přihlásil se o slovo pan Kunc a zeptal se, co se bude dělat se stromy u sokolovny. Paní starostka
odpověděla, že tam jsou celkem čtyři stromy, dva se zachovají a dva se skácí, a to z důvodu, že už
dožívají a navíc svými kořeny silně narušují základy budovy sokolovny.
Přihlásil se o slovo pan Mlčoch a zeptal se, jak to bude s chodníky, které jsou v dezolátním stavu a měly
být na doporučení advokáta obce označeny cedulkami. Paní starostka odpověděla, že chodníky se budou
postupně opravovat.
Dále se pan Mlčoch opět vrátil do roku 2011 a řekl, že paní starostka v roce 2011 nepředložila
zastupitelům projektovou dokumentaci odvodnění hřbitova, dle něj se jedná o trestný čin. Paní starostka
odpověděla, že zastupitele vždy řádně o všem informovala a pokud by chodili také na pracovní schůzky,
měli by všechny dostupné informace.
Pan Antl Jaroslav se zeptal v jaké fázi je odvodnění hřbitova. Paní starostka odpověděla, že v loňském
roce byla vybrána firma a v letošním roce tato firma provede částečné odvodnění hřbitova. Pan Antl se
zeptal, zda potom bude možné na hřbitově pohřbívat. Paní starostka odpověděla, že to bohužel takto
dopředu nelze říci.
Paní Burešová se přihlásila o slovo a řekla, že má ještě několik dotazů. Chtěla by se zeptat, proč už není
přístupný archiv úřední desky. Paní Mausová vysvětlila, že je to kvůli nařízení GDPR, kdy nemůžeme
dále zveřejňovat informace, na které již nemáme nárok.
Dále se paní Burešová zeptala, proč nebývá Pozvánka na jednání zastupitelstva na úřední desce
uveřejněna přesně do 18:00 dne, kdy se zastupitelstvo koná. Dívala se, že v 17:15 již pozvánka
zveřejněna nebyla, myslí si, že je to tak špatně, protože někdo by se chtěl na ni ještě před konáním
podívat, aby případně stihl na jednání zastupitelstva doběhnout. Paní Mausová se omluvila a řekla, že si
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dá příště již pozor na to, aby pozvánka byla na úřední desce přesně do 18:00 hodin.
S dalším dotazem se paní Burešová obrátila na Ing. Gálovou a zeptala se, zda by na novém facebook
profilu – IC Staré Město mohly být také zveřejňovány Pozvánky na jednání zastupitelstva. Ing. Gálová
odpověděla, že tento profil vznikl především k prezentaci všech kulturních a sportovních akcí, které se
budou v obci konat. Dále Ing. Gálová doplnila, že je to ale samozřejmě na domluvě a není problém na
profil dávat také Pozvánky na jednání zastupitelstva.
Paní Burešová se ještě zeptala, že ve Staroměstském zpravodaji se dočetla, že všechny nové akce jsou
pro občany Starého Města zdarma, a tak ji i několik dalších občanů překvapilo, že kruhový trénink byl
zpoplatněný. Zajímalo by ji, komu tedy peníze z tohoto cvičení jdou. Ing. Gálová se omluvila, že
informace byla zavádějící a odpověděla, že toto cvičení je zpoplatněno, protože si hodiny vede soukromý
trenér z Moravské Třebové, který klasicky platí za pronájem sokolovny.
Poslední dotaz měla paní Burešová ohledně zpoplatnění reklamy ve zpravodaji. Ing. Gálová odpověděla,
že zatím cena není stanovena a zatím se jí neozval ani nikdo, kdo by měl o reklamu ve zpravodaji zájem.
O slovo se přihlásila paní Němcová Jana a požádala o odstranění retardérů z ulice u okálů.
Slovo si vzal pan Krejzek a řekl, že když se hlasovalo o instalaci retardérů, byl jedním ze zastupitelů,
kteří hlasovali pro, nyní si ale myslí, že minimálně jeden retardér je tam k ničemu, navíc se retardéry
nedají přejet, protože jsou příliš vysoké. Pan Krejzek by jeden retardér určitě odstranil. Pan Borsuk se
zeptal na to, že v ulici u okálů je značkou povolená rychlost 40 km, proč se místo retardérů neuvažovalo
nejprve o snížení rychlosti na 20 km. Pan Borsuk si také myslí, že by stačil pouze jeden retardér.
Rozvinula se diskuze ohledně retardérů. Paní starostka řekla, že žádost o instalaci byla podána již vloni
na jaře, není jí tedy jasné, proč nesouhlas obyvatel z 12 obytných domů z celkových 18 nepřišel daleko
dříve. Paní Burešová dodala, že poslouchala zvukové záznamy a zjistila, že se retardéry neřešily pouze
na jednom zastupitelstvu, ale hned na několika. Paní Kuchařová se zeptala, na jakém základě byly
retardéry instalovány. Paní starostka odpověděla, že na základě žádosti občanů Starého Města. Pan
Konečný řekl, že si přečetl podmínky pro instalaci retardérů a dle něj je to špatně a retardéry v ulici
u okálů vůbec nesplňují normy. Paní Kejdová řekla, že ona navrhovala jeden retardér, myslí si, že jeden
retardér stačí. Pan Kuchař řekl, že ulice u okálů je bezpečná, nikdy se tam nic nestalo. Paní starostka
řekla, že retardéry nám zaměřovala a instalovala odborná firma. Pan Kuchař řekl, ať zastupitelé jednají
a něco s tím udělají. Občané se shodli na tom, že by byl dobrý kompromis, jeden retardér pryč a jeden
ponechat, je to slepá ulice, tak jeden retardér stačí, je třeba jej ale upravit, aby kolem něj bylo možné
projet s kolem a s kočárkem. Paní starostka vyzvala občany, aby se rozhodli, který retardér chtějí
odstranit. Pan Konečný řekl, že stále čeká, kdo se vyjádří k těm normám, retardéry totiž dle něj zcela
nesplňují normy. Pan Kuchař se zeptal, jak se to bude řešit, když si na retardéru někdo ublíží. Paní
Burešová odpověděla, že to je jako když paní upadla na rozbitém chodníku, je nutné před retardérem
přizpůsobit jízdu. Paní starostka ukončila diskuzi ohledně retardérů s tím, že přislíbila, že probere se
zastupiteli možnosti odstranění jednoho retardéru, dále zajde na Odbor dopravy v Moravské Třebové
a zjistí, jak je to s normami na retardéry.
Paní Burešová se zeptala, jak je to s odměnami zastupitelů a členů výboru. Nepochopila, že jí bude
vyplacena pouze vyšší částka, myslela si, že je to součet obou částek, tzn. odměna, že je zastupitel
a k tomu, že je členem výboru. Vysvětleno starostkou, že je to již tak dlouhodobě zavedeno a že platí ta
vyšší částka. Uznala, že tato informace v zápisu z ustavující schůze chybí.
Paní Němcová se zeptala, do kdy musí občané čekat na odpověď ohledně odstranění retardéru. Paní
starostka jí odpověděla, že se to bude řešit na dalším zastupitelstvu. Občané přislíbili svou opětovnou
účast.

Ad 18)Závěr 20:22
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