Zápis z jednání obecního zastupitelstva 18. 12. 2018
č. j. 13/2018
I.) ZAHÁJENÍ: 16:00 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:
Kejdová Jana, Mgr. Kuncová Martina
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
 Rozpočtové opatření obce č. 11.
 Rozpočet ZŠ na r. 2019 + rozpočtový výhled ZŠ r. 2020-2021.
 Rozpočet obce na r. 2019 + rozpočtový výhled r. 2020-2021.
 Pověření starostky změnami rozpočtu obce do konce r. 2018.
 Finance:
 místní poplatek za komunální odpad na r. 2019,
 stočné na r. 2019 a Aeroklub,
 poplatek za odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů za r. 2018,
 cena vodného pro rok 2019.
 Žádosti o neinvestiční dotace, dary.
 Dodatky k nájemním smlouvám s lékaři.
 Smlouva o pronájmu sokolovny s DDM Moravská Třebová.
 Odpis zbylé pohledávky v konkurzním řízení.
 Ujednání o součinnosti při provozování letecké motorové akrobacie.
 Pozemky:
 Změny v pozemcích v k.ú. Petrušov vzniklých při KoPÚ.
 Žádosti:
 o bezúplatný převod pozemků pod chodníkem od PaK.
 Různé:
 informace o nakládání s odpadní vodou ze žumpy,
 zrušení zveřejňování zvukových záznamů z jednání zastupitelstva,
 petice pro zrušení retardérů,
 obecní byt č. 2 ve zdravotním středisku.
 Diskuze + Závěr.

1

Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrhy na doplnění programu:
Paní starostka navrhla doplnit původní program o body:
- Dodatek č. 6 ke Smlouvě o svozu a likvidaci komunálního odpadu – Technické služby Moravská
Třebová,
- Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě s Kooperativou,
- směna pozemků v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Staré Město u Moravské Třebové.
Paní Burešová žádala doplnit původní program o bod:
- Oprava zápisu z 28. 11. 2018.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

0

Zdrželi se 0

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

8

Proti

Usnesení č. 2 bylo schváleno
Ad 1) Oprava zápisu z 28. 11. 2018
Paní Burešová vysvětlila, že v usnesení č. 20 byl chybně uveden počet hlasujících. Pro 8, Proti 0
a Zdrželi se 0, ona se u tohoto hlasování zdržela, mělo být tedy uvedeno 1.
Paní Burešová se zeptala, proč, když byla v zápise všechna jména začerněna, nebylo začerněno také
jméno Ing. Sejbala. Paní starostka odpověděla, že jméno Ing. Sejbala nebylo začerněno, protože
Ing. Sejbal vystupoval na jednání jako vedoucí stavebního odboru (zástupce městského úřadu).
Ad 2) Rozpočtové opatření obce č. 11
Přednesla paní účetní Lenka Antlová.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 11 ze dne 18. 12. 2018.
Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno

2

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Ad 3) Rozpočet ZŠ na r. 2019 + rozpočtový výhled ZŠ r. 2020-2021
Paní Antlová informovala, že návrh rozpočtu pro Základní školu a mateřskou školu Staré Město byl
vyvěšen na úřední desce od 27. 11. do 18. 12. 2018.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Staré Město, okres Svitavy na rok 2019.

Pro

8

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
Paní Antlová vysvětlila, že Základní škola a mateřská škola Staré Město má ze zákona povinnost sestavit
výhled hospodaření, který byl odvěšen na úřední desce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy do roku 2021.

Pro

8

0

Proti

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
Ad 4) Rozpočet obce na r. 2019 + rozpočtový výhled r. 2020-2021.
Paní Antlová informovala, že návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce od 27. 11. do 18. 12.
2018.
Poté, co paní Antlová seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu, se paní Burešová zeptala na částku
600 000 Kč na kanalizaci, kde paní Antlová mluvila o částce 1 200 000 Kč. Paní Antlová vysvětlila, že
se jedná o částku se vzrůstající tendencí, která bude každý rok přibývat dle schváleného Plánu
financování obnovy kanalizace.
O slovo se přihlásil pan Straka a chtěl vědět, zda může počítat s příslibem zastupitelstva, že bude
pamatovat na mimořádné výdaje na techniku a vybavení v kapitole hasiči. Paní starostka odpověděla, že
výjezdová jednotka je majetkem obce, je tedy její povinností postarat se o to, aby byli hasiči
akceschopní.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Staré město na rok 2019.

Pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno

3

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Paní Antlová vysvětlila, že rozpočtový výhled je přehled příjmů a výdajů, který Obec sestavuje po
konzultaci s Českou spořitelnou, nově s panem Hladíkem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled Obce Staré Město do roku 2021.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

Ad 5) Pověření starostky změnami rozpočtu obce do konce r. 2018
Starostka vysvětlila, že zastupitelstvo obce každoročně schvaluje pověření starostky provedením
předpokládaných změn rozpočtu obce na rok 2018 s tím, že tyto změny provede starostka obce v období
od posledního zasedání zastupitelstva obce do konce kalendářního roku 2018, a to výhradně podle
příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu. Na
prvním zasedání zastupitelstva obce v roce 2019, předloží starostka zastupitelstvu ke schválení zprávu
o tomto provedeném rozpočtovém opatření.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starostky k provedení změn rozpočtu od posledního
zastupitelstva 18. 12. 2018 do konce roku 2018.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 8 bylo schváleno

Ad 6) Finance
a) Místní poplatek za komunální odpad na r. 2019
Starostka navrhla ponechat pro rok 2019 stejnou výši poplatku za provádění sběru, svozu a likvidaci
komunálního odpadu jako v roce 2018, tj. 450 Kč za poplatníka.
Zastupitelstvo bere na vědomí výši poplatku za provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu
pro rok 2019, to je 450 Kč za poplatníka. Starostka vyzvala občany, aby více třídili, protože se budou
zvyšovat ceny na vývoz komunálního odpadu.

b) Stočné na r. 2019 a Aeroklub
Starostka navrhla na rok 2019 výši poplatku 34 Kč bez DPH (38,65 Kč s DPH). Poplatek pro Aeroklub,
který platí jen za vyčištění odpadních vod, zůstává stejný ve výši 20,43 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za stočné pro rok 2019 ve výši 34 Kč/m³ bez DPH.

Pro
Usnesení č. 9 bylo schváleno
4

8

Proti

0

Zdrželi se 0

c) Poplatek za odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů za r. 2018.
Starostka vysvětlila, že tento poplatek nám platí právnické osoby zpětně.
Starostka navrhla pro rok 2018 ponechat poplatek za odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů ve
stejné výši jako v roce 2017, tj. 7 Kč/m³ bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů ve výši
7 Kč/m³ bez DPH.

Pro

8

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
d) Cena vodného pro rok 2019
Cena vodného byla pro rok 2019 stanovena ve výši 45,60 Kč/m³ včetně DPH. Starostka informovala, že
se cena vodného zvýšila zhruba o 2 Kč. Cenu vodného zvedlo navýšení platů zaměstnanců firmy
VHOS,a.s., ke kterému došlo po značně dlouhé době.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výši vodného pro rok 2019.
Ad 7) Žádosti o neinvestiční dotace, dary.
Starostka přečetla, kdo si zatím podal žádost o dotaci na rok 2019.
Žádost o dotaci si podala Charita Moravská Třebová, Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.,
Myslivecký spolek Hubert Staré Město. Bývalá zaměstnankyně obecního úřadu paní Vlasta Mlčochová
si zažádala o finanční příspěvek na obědy.
Charita Moravská Třebová si požádala o dotaci ve výši 50 000 Kč na provoz sociálních služeb Charity
Moravská Třebová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Charity Moravská Třebová o poskytnutí neinvestiční dotace
pro rok 2019 ve výši 50 000 Kč.
Pro

8

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. si požádalo o dotaci ve výši 8000 Kč na činnost Střediska
sociálních služeb Salvia, z.ú.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Střediska sociálních služeb, z.ú. o poskytnutí neinvestiční
dotace pro rok 2019 ve výši 8 000 Kč.
Pro
Usnesení č. 12 bylo schváleno

5

8

Proti

0 Zdrželi se 0

Myslivecký spolek Hubert Staré Město si požádal o dotaci ve výši 20 000 Kč na výstavbu přístřešku pro
zázemí na grilování při akcích pro veřejnost požádaných Mysliveckým spolkem Hubert Staré Město.
Mgr. Kuncová se zeptala, zda si Myslivecký spolek nemůže uhradit výstavbu přístřešku sám, například
z peněz, které vydělá na plese, jak to dělá škola. Paní starostka vysvětlila, že celkové náklady žadatele
jsou 100 000 Kč, tedy 80 000 Kč si spolek uhradí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Mysliveckého spolku Hubert Staré Město o poskytnutí
neinvestiční dotace pro rok 2019 ve výši 20 000 Kč.
Pro

6

Proti

0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 13 bylo schváleno
Starostka přečetla žádost paní Mlčochové o příspěvek na obědy pro ni jako pro bývalou zaměstnankyni.
Paní Kejdová se zeptala, zda je to opravdu nutné přispívat. A pan Trunda se zeptal, zda mohou i jiní
důchodci v obci zažádat o nějaký příspěvek. Starostka vysvětlila, že paní Mlčochová si o příspěvek žádá
jako bývalá zaměstnankyně obecního úřadu, kdy po zrušení odborů jí byl doporučen tento způsob, jak si
o příspěvek žádat. Mgr. Kuncová sdělila, jak je to s příspěvky pro bývalé zaměstnance ve škole.
Rozvinula se diskuze. Paní Burešová navrhla, zda by nebylo vhodné zřídit fond, ze kterého by se peníze
paní Mlčochové přispívaly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na obědy pro paní Vlastu Mlčochovou, bytem
Staré Město 163, 569 32 Staré Město.
Pro

3

Proti

4 Zdrželi se 1

Usnesení nebylo schváleno
Ad 8) Dodatky k nájemním smlouvám s lékaři.
Starostka vysvětlila, že předmětem dodatku je změna Článku IX., kde se prodlužuje smlouva na dobu
určitou s platností od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019. Vše ostatní zůstává beze změn. Tyto dodatky se budou
podepisovat s MUDr. Josefem Greplem, MUDr. Alenou Hřebabetzkou a MUDr. Miladou Kadlecovou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatky k nájemním smlouvám s lékaři MUDr. Josefem Greplem,
Staré Město 255, 569 32 Staré Město, IČ 04251954, MUDr. Alenou Hřebabetzkou, Staré Město
251, 569 32 Staré Město, IČ 03488357 a MUDr. Miladou Kadlecovou, Staré Město 254, 569 32
Staré Město, IČ 03508021.
Pro
Usnesení č. 14 bylo schváleno

6

8

Proti

0 Zdrželi se 0

Ad 9) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o svozu a likvidaci komunálního odpadu – Technické služby Moravská
Třebová.
Starostka informovala, že cena za vývoz odpadů se pro rok 2019 navýší o cca 100 000 Kč, na částku
571 228, 37 Kč včetně DPH, z důvodu navýšení sazeb Technických služeb Moravská Třebová a nově
poplatku za uložení plastového odpadu. Paní Lišková, se dotázala, zda není nutné vyhlásit výběrové
řízení na tuto službu dle obecní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. Starostka odpověděla,
že z důvodu, abychom každý rok nemuseli provádět nové výběrové řízení, je toto ošetřeno dodatkem
k původní smlouvě.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o provádění sběru, svozu a likvidace
komunálního odpadu s Technickými službami Moravská Třebová, s.r.o., Zahradnická 21, 571 01
Moravská Třebová, IČ 25970399.
Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 15 bylo schváleno
Ad 10) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě s Kooperativou.
Starostka vysvětlila, že tato pojistka se obci navyšuje každý rok, podle toho, jak se navýší hodnota
majetku obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8603393918 s Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8.
Pro 8 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno
Ad 11) Smlouva o pronájmu sokolovny s DDM Moravská Třebová
Starostka vysvětlila, že tato smlouva je uzavírána na dobu určitou od 10/2018 do 30. 6. 2019 na
pronájem sokolovny na každé úterý pro kroužek Tang So Doo, za částku 100 Kč za 1 hodinu užívání.
Paní Burešová se přihlásila o slovo a navrhla, aby pan Sýkora žádný poplatek za pronájem sokolovny
neplatil, jak je to například u paní Gálové. Starostka vysvětlila, že paní Gálová si požádala o prominutí
poplatku za pronájem Sokolovny ve Starém Městě. Rozvinula se diskuze. Paní Burešová navrhla schválit
Smlouvu o pronájmu sokolovny s DDM Moravská Třebová s nulovou částkou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pronájmu Sokolovny v obci Staré Město s Domem dětí
a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy, Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 70997896
bez poplatku za pronájem.
Pro 2 Proti
Usnesení nebylo schváleno

7

5

Zdrželi se 1

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pronájmu Sokolovny v obci Staré Město s Domem dětí
a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy, Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 70997896
s částkou 100 Kč za 1 hodinu užívání sokolovny.
Pro 5 Proti

0

Zdrželi se 3

Usnesení č. 17 bylo schváleno
Ad 12) Odpis zbylé pohledávky v konkurzním řízení.
Paní Antlová vysvětlila, že se jedná o zákonný úrok pohledávky paní Piňosové od 1. 2. 2012 do
31. 12. 2012 o částku 3556 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis zbylé pohledávky ve výši 3556 Kč.
Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 18 bylo schváleno
Starostka seznámila zastupitele s tím, že obdržela dopis od JUDr. Mackové, která oznámila, že
k 31. 12. 2018 končí se svou činností soudního exekutora. JUDr. Macková pro nás vymáhala místní
poplatky ve třech případech. Současně jako nástupce doporučila soudního exekutora z Brna,
JUDr. Homolu dle stávajících podmínek. Jedná se o vymáhání přibližné částky 7600 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu soudního exekutora z JUDr. Mackové na soudního exekutora
JUDr. Homolu.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno
Ad 13) Ujednání o součinnosti při provozování letecké motorové akrobacie
Starostka vysvětlila, že dne 8. 12. 2018 se konala schůzka zastupitelů, organizátora Petice proti hluku
z akrobatického létání pana Čermáka, zástupců Letiště Moravská Třebová a zástupce Aeroklubu. Cílem
schůzky bylo sestavení nového Ujednání o součinnosti při provozování letecké motorové akrobacie,
s přesným časem od kdy do kdy mohou akrobati létat a na jakých místech. Paní Burešová chtěla
vysvětlit, jak a kdy budou moci akrobati létat, z přiložené mapky jí to není přesně jasné. Diskuze nad
povolenou zónou pro akrobacii a povoleným časem, kdy smějí akrobati létat. Protože návrh ujednání
zastupitelé obdrželi až v den konání zastupitelstva, shodli se na tom, že je třeba se s ujednáním řádně
seznámit a pak vše znovu projít. Ing. Čepilová řekla, že je velmi důležité evidovat všechny stížnosti
a připomínky k činnosti akrobatů, které přijdou na obec, aby bylo jasné, jak jsou lidé s novým ujednáním
spokojení a jak jej akrobati dodržují. To by bylo podkladem k případné další úpravě ujednání. Dodala, že
hluk je opravdu nebezpečný pro zdraví občanů. Je tedy důležité činnost akrobatů sledovat a zabývat se
tím. Dle Ing. Čepilové rozvoj letiště omezuje rozvoj obce, kdo chce žít v hluku, stěhuje se do měst, a kdo
chce být v klidu, žije na vesnici. Starostka navrhla, že by na podzim svolala opět společnou schůzku
a uplynulá sezóna by se vyhodnotila. Pan Trunda řekl, že pokud akrobatům nehrozí od obce žádné
sankce, mohou si dělat, co chtějí. Paní Lišková řekla, že tím, že s nimi uzavřeme dohodu, jim dáváme
volnou ruku a mohou si dělat, co chtějí. Paní Lišková navrhla projednání ujednání odložit na lednové
jednání zastupitelstva. Paní Burešová požádala paní starostku, aby ověřila přesnou zónu dle bodu 2.
ujednání.
8

Ad 14) Pozemky :
a) Změny v pozemcích v k. ú. Petrušov vzniklých při KoPÚ
Starostka vysvětlila, že dostala oznámení od Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Svitavy, který nás informoval, že se na našem území dějí změny týkající se našich pozemků,
jedná se o katastrální území Petrušov.
Došlo ke změně výměry pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 39/75, a to z výměry 20 m² na
výměru 19 m², u pozemkové parcely číslo 604/3 ke změně výměry z 158 m² na výměru 169 m²
u pozemkové parcely číslo 822 ke změně výměry z 268 m² na výměru 329 m² v katastrálním území
Petrušov, pozemková parcela číslo 5/1 s výměrou 4390 m² byla rozdělena na pozemkové parcely číslo
5/1 s výměrou 1447 m² a 5/19 s výměrou 2943 m². Pozemková parcela číslo 39/40 s výměrou 394 m²
byla rozdělena na pozemkové parcely číslo 39/40 s výměrou 124 m² a 39/78 s výměrou 270 m².
Pozemková parcela číslo 39/41 s výměrou 5100 m² byla rozdělena na pozemkové parcely číslo 39/41
s výměrou 32 m² a 39/79 s výměrou 5068 m². Pozemková parcela číslo 39/57 s výměrou 470 m² byla
rozdělena na pozemkové parcely číslo 39/57 s výměrou 16 m² a 39/77 s výměrou 454 m². Pozemková
parcela číslo 753 s výměrou 899 m² byla rozdělena na pozemkové parcely číslo 753/1 s výměrou 144 m²
a 753/2 s výměrou 755 m². Pozemková parcela číslo 763 s výměrou 16258 m² byla rozdělena na
pozemkové parcely číslo 763/1 s výměrou 7020 m² a 763/2 s výměrou 9238 m². A pozemková parcela
číslo 841 s výměrou 2274 m² byla rozdělena na pozemkové parcely číslo 841/1 s výměrou 806 m²
a 841/2 s výměrou 1468 m². Pozemková parcela číslo 786 s výměrou 3100 m² byla rozdělena na
pozemkové parcely číslo 786/1 s výměrou 1762 m² a 786/2 s výměrou 1338 m². Vše v katastrálním
území Petrušov.
Pan Trunda řekl, že si myslí, že stačí, aby to zastupitelé pouze vzali na vědomí. Starostka řekla, že sice
s tím už nic neuděláme, je to zapsáno, ale pořád se to týká našeho majetku. O slovo se přihlásila paní
Antlová a požádala zastupitele o schválení těchto změn, protože účetně nejsou v pořádku změny
majetku, o kterých nerozhodne zastupitelstvo. Pan Šmída navrhl schválit, že zastupitelé se změnami
souhlasí a berou je na vědomí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí a bere změny pozemků na vědomí.
Pro 8 Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno
Ad 15) Žádosti:
a) o směnu pozemků v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Staré Město u Moravské
Třebové
Starostka informovala o tom, že pan Roman Sýkora, by si rád sloučil své pozemky v k. ú. Staré Město
u Moravské Třebové v rámci Komplexních pozemkových úprav. Pan Sýkora přinesl návrh směny, kdy se
jedná z větší míry o pozemky Agrony, ale také o jeden pozemek obce a část dalšího pozemku, který
slouží jako cesta. Tyto pozemky by si pan Sýkora rád připojil ke svým sloučeným pozemkům. Jedná se
o cestu na Golbergu směrem k lesu. Starostka to probrala s lesním hospodářem obce panem Vinklerem
a ten nepovažuje za příliš vhodné, aby se obec zbavovala cest, byl by pak problém dostat se k lesům. Pan
Sýkora bude o možných řešeních mluvit ještě s projektantkou Komplexních pozemkových úprav.
Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. Je třeba tuto informaci ještě později podrobně
probrat, až budou mít zastupitelé více informací od projektantky. Paní Lišková požádala, aby starostka
poslala předložený návrh zastupitelům. Starostka přislíbila po větším upřesnění od projektantky KoPÚ.
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b) o bezúplatný převod pozemků pod chodníkem od PaK
Starostka vysvětlila, že se jedná o žádost o bezúplatný převod pozemků pod chodníkem od školy ke
sportovnímu areálu. Jedná se o pozemky 2218/18, 2218/17 a 2218/11 v k. ú. Staré Město u Moravské
Třebové, o které požádáme na základě geometrického plánu číslo 725-492/2018. Naopak nabídneme
Pardubickému kraji pozemky v majetku obce, které jsou součástí silnice, pozemky parcelní číslo
2164/85, 122/5 a 122/3 v k. ú. Staré Město u Moravské Třebové.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o bezúplatný převod pozemků pod chodníkem od
Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ: 70892822 a současně nabízí
pozemky, které jsou součástí komunikace č. 368 a 36820.
Pro 8 Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno
Ad 16) Různé:
a) Informace o nakládání s odpadní vodou ze žumpy
Starostka informovala o dopisu z vodoprávního úřadu, který upozorňuje na novelu vodního zákona, kdy
majitelé žump budou muset prokázat kolik odpadu z nich bylo odvezeno. Pokud objem nebude
odpovídat spotřebě domácnosti, bude jim vodoprávní úřad moci uložit pokutu až do výše sta tisíc korun.
Žumpy jsou vhodné např. u rekreačních objektů.
b) Zrušení zveřejňování zvukových záznamů z jednání zastupitelstev + jednací řád
Paní starostka navrhla zrušení zveřejňování zvukových záznamů z jednání zastupitelstev na stránkách
obce a na kanále youtube. Vysvětlila, že ona s tím nesouhlasila už od začátku, kdy jí bylo Ministerstvem
vnitra doporučeno nezveřejňovat a nevystavovat se do budoucna problémům. A teď s novým nařízením
GDPR jsme opět dostali upozornění od našeho pověřence. Dle starostky tedy nastala doba pro zrušení
zveřejňování zvukových záznamů a ponechání zvukového záznamu pouze pro tvorbu zápisu. Pan Trunda
řekl, že je pro zrušení zveřejňování zvukového záznamu, ale souhlasí s tím, aby se záznamy nějaký čas
archivovaly. Mgr. Kuncová řekla, že to je uvedeno i v jednacím řádu zastupitelstva, že na požádání si
může občan zažádat o přeposlechnutí zvukového záznamu. Paní starostka řekla, že to není problém, že
zvukový záznam bude archivován a pokud někdo požádá, bude mu poskytnut k přeposlechnutí. Dnes na
úřadě proběhl audit hospodaření obce a auditorky také navrhly, že bychom měli zvukový záznam
vymazat hned po vyhotovení zápisu. Pan Trunda navrhl zrušit zveřejňování zvukového záznamu. Paní
starostka řekla, že pokud záznam pořídíme, máme povinnost poskytnout ho veřejnosti k přeposlechnutí.
Paní Burešová řekla, že si myslí, že zápisy jsou psané dobře, ale není možné v nich vystihnout úplně
všechno, všechny myšlenky. Ona je pro zveřejňování, můžeme si poslechnout, co se třeba před rokem
řeklo ohledně cyklostezky. Řekla, že paní Mausová si s tím dala práci a všechna jména vypípala i zápis
má hezky udělaný, ale je pro zveřejňování, aby si zápis mohli poslechnout i občané, pokud nebudou mít
možnost na jednání zastupitelstva osobně přijít nebo například i pro zastupitele, pokud budou nemocní,
aby si mohli poslechnout, co se projednávalo.
Pan Straka se zeptal, kolik lidí zápis poslouchá, paní Mausová odpověděla, že bylo 14 sledovatelů. Pan
Šmída řekl, že zápis je dělaný profesionálně a svědomitě, zvukový záznam dle něj již není nutný, každý
musí dbát na svou ochranu. Sice to dobře vypadá, ale každý musí myslet na svou ochranu. Není to nic
proti občanům, ale nikdy nevíme, kdo nás kvůli porušení ochrany osobních údajů bude honit po soudech.
Rozvinula se diskuze. Dle paní Burešové je to krok zpátky, v ostatních městech naopak s lepší technikou
přechází na videozáznamy a my se budeme bát zveřejňovat i zvukový záznam. Paní Lišková řekla, že
souhlasí s paní Burešovou, zápisy jsou udělané dobře, ale nemohou vše obsáhnout, jednou jsme byli jako
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zastupitelé zvolení a musíme být odpovědni za to, co jsme řekli, neseme svou kůži na trh, za každé slovo,
co řekneme, jsme zodpovědní. Paní Kejdová řekla, že se to netýká obsahu, ale hlavně ochrany osobních
údajů, někdo nás bude honit po soudech, vše se začíná zpřísňovat, v dnešní době je již třeba mít vše
ošetřené podpisy. Paní starostka řekla, že nikdo není neomylný a může dojít k úniku osobních údajů. Pan
Trunda řekl, že pokud bude mít občan zájem, může si přijít poslechnout zvukový záznam na obec, ale
nevidí důvod, proč by se měl zveřejňovat. Pan Straka řekl, že v Moravské Třebové to vůbec neřeší, mají
dokonce videozáznamy ze tří kamer, zvukové záznamy a normálně to běží. Paní Mlčochová řekla, že na
ni jako na občana to působí, tak že se zastupitelé bojí, aby je někdo nemohl obvinit z toho, co kdo řekl
a kdo co neřekl, občané jsou s tím spokojení. Pan Straka řekl, že si myslí, že zvukové záznamy
poslouchá mnohem více lidí, že ta čísla jsou nějaká divná. Paní starostka dala hlasovat o posledním
návrhu paní Burešová, která navrhla zveřejňování zvukového záznamu nerušit.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejňování zvukových záznamů.
Pro 3 Proti

5

Zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno
V 17:45 se paní Burešová omluvila a opustila jednání.
Paní Starostka řekla, že tím je třeba schválit změnu jednacího řádu.
Pan Straka se zeptal, když je teď zveřejnění zvukového záznamu zrušeno, jak dlouho se budou záznamy
uchovávat. Starostka odpověděla, že nebyl určen časový horizont, do kdy bude zvukový záznam
uchováván.
V jednacím řádu se upravuje XIV.Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce,
bod 7) Ze zasedání zastupitelstva obce se pořizuje také zvukový záznam, který slouží výhradně pro
pořízení zápisu a kontrolu jeho správnosti. Zvukový záznam může být zpřístupněn na vyžádání
a to na obecním úřadě. Zvukový záznam se uchovává na obecním úřadě.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu jednacího řádu.
Pro 7 Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 22 bylo schváleno
c) Petice pro zrušení retardérů
Paní starostka informovala, že dostala na úřad Petici za zrušení retardéru v ulici u okálů, kterou
podepsalo 12 domů z 18. Mgr. Kuncová se přihlásila o slovo a řekla, že se mělo jednat, když tu byla
podána žádost a ne, když už jsou retardéry jednou namontované, není nutné se tímto zabývat. Bezpečnost
dětí bude pro ni vždy na prvním místě. Paní Kejdová řekla, že jsou dva retardéry, že podle ní, by tam
klidně stačil jen jeden. Pan Vaňous se zeptal, z jakého důvodu organizátoři petice požadují zrušení
retardérů a kdo petici podal. Paní Kejdová odpověděla, že petici podal pan Malach. A důvod uveden
není. Rozvinula se diskuze. Zastupitelé již nechtějí řešit, pokud jsou retardéry jednou namontované. Čím
bude retardérů v obci víc, tím lépe. Bezpečnost dětí je prioritou pro všechny.
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d) Obecní byt č. 2 ve zdravotním středisku
Starostka informovala o volném bytě č. 2, který opustila paní Jandlová. V bytě byl bez vědomí obce
odmontován elektroměr a plynoměr. Klíče od bytu paní Jandlová nepředala tak, jak měla, ale poslala je
24. 10. 2018 poštou. Paní starostka pak byt převzala s panem Šmídou a zařídila opětovnou instalaci
elektroměru a plynoměru.
e) Tříkrálová sbírka 3. – 14. 1. 2019, hlavním dnem je 5. 1. 2019 + nedělní koncerty v Moravské
Třebové a Jevíčku
Starostka i v tomto roce pečetila pokladničky pro Tříkrálovou sbírku, která proběhne i v naší obci.
Hlavním koledovacím dnem bude sobota 5. 1. 2019 a v neděli 6. 1. 2019 se uskuteční v Moravské
Třebové a Jevíčku Tříkrálové koncerty. Informace jsou zveřejněny na stránkách obce a na úřední desce.
Tříkrálový koncert proběhne také v kostele sv. Kateřiny ve Starém Městě v neděli 6. 1. 2019 od 16:00.
f) Audit hospodaření obce
Starostka informovala o tom, že se dnes 18. 12. 2018 uskutečnil na obci dílčí audit hospodaření obce.
Vše bylo v pořádku, nebyly zjištěny žádné pochybnosti a nedostatky.

Ad 17) Diskuze
Přihlásil se o slovo pan Vaňous a řekl, že existují sdílené disky, kdy dotyčný požádá o přidělení hesla pro
přihlášení. Mohli bychom toho využít při poskytování zvukových záznamů ze zastupitelstva. Měli
bychom přehled, kdo si záznam poslechl, a nemuseli bychom se bát úniku osobních údajů.
Pan Straka řekl, že by se rád zeptal, na rozpočet obce na položku kultura, kde je částka 1 100 000 Kč,
která se mu zdá dost vysoká, chtěl by tedy vysvětlit, co tato položka zahrnuje. Slova se ujala paní
Antlová a vysvětlila panu Strakovi, co vše je zahnuto v kapitole kultura. Pan Straka poděkoval a řekl, že
ho hlavně zajímalo, jestli je v této kapitole zahrnuta také oprava krovů v sokolovně.
Paní Lišková se zeptala, zda se dnes nevyvážely popelnice. Paní Kejdová odpověděla, že byly nějaké
problémy s autem, zatím je vyvezen pouze horní konec, spodní konec ještě ne.
Paní Lišková se zeptala, zda bude Staroměstský zpravodaj doručován také do její schránky, že ona ten
v prosinci nedostala. Paní starostka odpověděla, že se stalo pravděpodobně menší nedorozumění, které
bude napraveno.
Přihlásil se o slovo pan Hloušek a požádal o nákup aspoň 4 hrabel na sníh na sportovní areál.
V 18:07 se rozloučila paní Kuncová a odešla.
Pan Vaňous se zeptal, zda by nebylo možné to nějak dořešit, aby při pátečních florbalových zápasech
s nimi nemusel zbytečně být správce areálu. V pátek večer tam s nimi zbytečně čeká a na silvestra, když
chtěli na sportovním areále déle posedět, tak je správce vyhnal, protože už spěchal domů. Rozvinula se
diskuze o možném řešení a starostka sdělila, že tuto situaci probere se správcem areálu.
Paní starostka popřála všem přítomným krásné, příjemné a klidné Vánoce prožité v rodinném kruhu a do
nového roku hlavně zdraví, osobní pohodu a mnoho sil k řešení nových úkolů.

12

Ad 18)Závěr 18:10
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