Zápis z jednání obecního zastupitelstva 25. 9. 2019,
č. j. 10/2019
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Ing. Báča Petr, Burešová Romana, Dopitová Ludmila, Ing. Gálová Helena, Kejdová Jana,
Řezníčková Jarmila, Šmída Jiří, Trunda Jan
Omluveni: Pinkava Josef
Neomluveni:
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Bc. Mausová Hana
Ověřovatelé:
Burešová Romana, Trunda Jan
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
 Smlouvy:
 Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro JSHD obce – Pardubický kraj,
 Smlouva o výpůjčce – Základní umělecká škola M. Třebová.
 Rozpočtové opatření obce. č. 4.
 Komplexní pozemkové úpravy – 1. návrh nového uspořádání pozemků.
 Dotace MAS „Malý LEADER“ pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2020.
 Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí „D35 odpočívka“.
 Žádosti:
 Radišováci pro vybudování hřiště vč. sociálního zázemí a elektrické přípojky,
 o pronájem bistra na sportovním areálu ve Starém Městě.
 Pozemky:
 pronájem pozemků p. č. 3775 o výměře 91 m² vodní plocha a p. č. 3776 o výměře 582 m²
ostatní plocha v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové,
 pronájem části pozemků p. č. 2164/20 o výměře 56 m² komunikace a p. č. 2164/2
o výměře 14 m² komunikace v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové.
 Různé:
 projekt na chodníky v Radišově a u Dětřichova,
 postup prací – komunikace a odvodnění hřbitova.
 Diskuze.
 Závěr.
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Návrhy na doplnění programu:
Paní starostka navrhla doplnit program jednání o body:
 Smlouva o dílo – Okna Svitavy CZ, s.r.o. (do bodu Smlouvy)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje
Okna Svitavy CZ, s.r.o.

doplnění

programu

Pro

o

Smlouvu

8

Proti

o

dílo

s

firmou

Zdrželi se 0

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno
 Pasport veřejného osvětlení a pasport hřbitova v aplikaci GObec (do bodu Různé)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o pasport veřejného osvětlení a pasport hřbitova
v aplikaci GObec.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

Schválení programu jednání zastupitelstva:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání s navrženými změnami.

Pro

8

Proti

Usnesení č. 3 bylo schváleno

Ad 1) Smlouvy:
a) Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro JSHD obce – Pardubický kraj
Starostka vysvětlila, že se jedná o dotaci od Pardubického kraje pro JSHD na zásahové obleky do 70%,
max. do výše 54 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro JSHD obce s Pardubickým
krajem, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice.
Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno
2

8

Proti

0

Zdrželi se

0

b) Smlouva o výpůjčce – Základní umělecká škola M. Třebová
Jedná se o smlouvu o výpůjčce, kdy Základní umělecká škola bude mít hodiny hudební výuky v budově
Základní školy ve Starém Městě.
Paní starostka se zastupitelů zeptala, zda mají ke smlouvě nějaké připomínky. Paní starostka navrhla ve
smlouvě upravit větu, že Smlouva o výpůjčce je mezi Základní uměleckou školou Moravská Třebová
a Obecním úřadem Staré Město. Toto by změnila na: Smlouva o výpůjčce mezi Základní uměleckou
školou Moravská Třebová a Obcí Staré Město. A dále v bodu IV navrhla zrušit první větu: Vypůjčitel se
zavazuje, že veškeré opravy a údržby bude provádět vlastními prostředky a úhradu takto vzniklých
nákladů nebude po vypůjčiteli požadovat. Dle paní starostky tato věta do Smlouvy nepatří, protože ve
Zřizovací listině a ve Smlouvě o výpůjčce se Základní školou a mateřskou školou Staré Město to máme
již uvedeno. Ponechala by pouze druhou větu a to: Vypůjčitel se zavazuje, že v případě způsobení škody
ve vypůjčeném objektu, tuto škodu uhradí, pokud nebude možné uvést vypůjčený objekt do původního
stavu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce se Základní uměleckou školou Moravská
Třebová, Zámecké náměstí 185/1, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 47489791.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
c) Smlouva o dílo – Okna Svitavy CZ, s.r.o.
Na minulém jednání zastupitelstva jsme schválili v Hospůdce u Nečasů výměnu dvou dveří, které jsou
v havarijním stavu. Nyní nám firma Okna Svitavy CZ, s.r.o. poslala ke schválení Smlouvu o dílo.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Okna Svitavy CZ, s.r.o., T.G.Masaryka
55/18, 568 02 Svitavy, IČ:05600219.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno
Ad 2) Rozpočtové opatření obce č. 7
Přednesla paní Antlová – účetní Obce Staré Město.
Paní Antlová sdělila, že byla navýšena částka na údržbu zeleně v obci, vysvětlila, o jakou zeleň v obci se
jedná. Paní starostka doplnila, že požádala také o nacenění údržby dvou lip u sokolovny, kdy se jedná
o částku cca 20 000 Kč na jeden strom.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 7 ze dne 25. 9. 2019.

Pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno
3

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Paní starostka se zeptala na nabídku, kterou zastupitelům poslala. Pan Buriánek požádal o nacenění
obytné buňky sběrného místa a dostal nabídku za částku 133 200 Kč + doprava 6 400 Kč.
Paní Dopitová se zeptala, zda tato obytná buňka bude napojena také na sítě a jestli už víme, kolik to
napojení bude stát. Paní starostka řekla, že zatím ne, protože pan Dobroucký teprve zpracuje projekt na
přípojku na vodu a na kanál, zatím jsme požádali pouze o přípojku na elektřinu za částku 12 500 Kč.
Paní starostka si nemyslí, že by se mělo jednat o vysokou částku, protože výkopové práce si uděláme
sami. Paní Burešová se zeptala, k čemu tato obytná buňka bude sloužit. Vysvětleno paní starostkou
a panem místostarostou, že buňka bude sloužit jako zázemí pro pracovníka sběrného místa. Paní
Burešová se zeptala, zda sběrné místo bude otevřeno každý den. Paní starostka řekla, že ne, že předběžně
je uvažováno o provozu sběrného místa například v pátek celý den a v sobotu dopoledne jednou
za 14 dní.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení obytné buňky sběrného místa za částku 135 200 Kč
+ doprava za částku 6 400 Kč od firmy CONT Proficontainers, Rovná 1705, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČ:28785258.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

3

Usnesení č. 8 bylo schváleno
Paní starostka doplnila, že je ještě potřeba k vybavení sběrného dvora dokoupit velký kontejner o objemu
15,5 m³ za částku 52 000 Kč bez DPH a k tomu pevné ocelové víko ke kontejneru na heveru
za 22 000 Kč bez DPH, za celkovou částku 74 000 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení kontejneru s víkem za celkovou částku 74 000 Kč bez DPH
od firmy MULTITEC Český Brod, s.r.o., Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7, IČ:02486105.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 9 bylo schváleno
Ad 3) Komplexní pozemkové úpravy – 1. návrh nového uspořádání pozemků
Starostka vysvětlila, že minulé pondělí se konala schůzka s projektantkou KPÚ ohledně nového
uspořádání obecních pozemků. Obecní pozemky – orná půda v lokalitě podél silnice na Dětřichov, velká
část těchto pozemků se vyčlenila na cyklostezku přes pole ke kolejím. Další se týkalo domluvy ohledně
toho, že by větrolamy u Radišova a Petrušova byly v majetku obce a dále se jednalo o malé loučky podél
potoka pod Bílou Studní, tyto pozemky by byly vedeny jako zeleň a měly by také patřit obci.
Paní Burešová řekla, že na schůzku přišla později, tak by se ráda zeptala, jak je cyklostezka vyvedená
dole ke kolejím, zda se počítá také s variantou napojení na silnici nad kolejemi. Paní Kejdová řekla, že
projektantka nemá povinnost pozemky vysměňovat na cyklostezku, ale že to pro nás udělá.
Ing. Petr Báča řekl, že ona má povinnost udělat to, co jí zadá investor a investorem je Státní pozemkový
úřad, paní projektantka jako soukromá osoba vůbec nerozhoduje o tom, co bude nebo nebude dělat.
Starostka vysvětlila, že se jedná hlavně o uspořádání pozemků a přístup k nim. Ing. Petr Báča znovu
zopakoval, že projektantka musí udělat to, co jí zadá investor. Paní Burešová konstatovala, že
zastupitelé, kteří se schůzky účastnili, to slyšeli každý jinak. Paní Burešová se vrátila k tomu, zda se
o této možnosti vyvedení cyklostezky na silnici nad koleje bavili. Paní starostka odpověděla, že nebavili.
Zastupitelé požádali starostku, aby s projektantkou ještě probrala připojení cyklostezky k silnici.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 1. návrh nového uspořádání pozemků s připomínkou – připojení
budoucí cyklostezky také k silnici.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
Ad 4) Dotace MAS „Malý LEADER“ pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2020
Starostka vysvětlila, že MASka bude opět vyhlašovat dotaci na příští rok, ve výši od 25 000 Kč
do 50 000 Kč na různé oblasti. Paní starostka se domluvila s paní ředitelkou ZŠ a MŠ Staré Město, že by
se dotace využila na spravení parketové podlahy v jedné třídě základní školy. Tři třídy již mají podlahu
opravenou a jedna spravit ještě zbývá. Parketová podlaha je v této třídě již dost zničená. Paní starostka
pozvala opraváře podlahy, který již podlahy ve škole spravoval a ten nyní nacenil opravu na
cca 30 000 Kč. Opravu by byl schopen udělat během jarních prázdnin. MASka doporučuje provést akci
od 1.7.2020 do 31.12.2020. Je to proto, že dotace se bude schvalovat nejdříve až během měsíce dubna.
Paní starostka v tom problém nevidí. Navrhla nechat opravu podlahy již během jarních prázdnin
a nečekat až na letní prázdniny. Paní Burešová a paní Dopitová si myslí, že by se to mělo nechat až na
letní prázdniny, aby se to stihlo řádně vyvětrat. Paní starostka řekla, že to tedy ještě probere s paní
ředitelkou, který termín bude vhodný dle ní. Pokud bychom dotaci dostali, tak by naše spoluúčast byla
9 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na dotaci MAS „Malý LEADER“ pro
Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2020 na opravu podlahy učebny v Základní škole Staré
Město.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno
Ad 5) Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí „D35 odpočívka“
Starostka vysvětlila, že nás projektová kancelář Dopravoprojekt Brno žádá o vydání stanoviska
k dokumentaci pro územní rozhodnutí „D35 odpočívka“ Staré Město. Jsme povinni jim stanovisko
vydat. Pokud s odpočívkou nesouhlasíme, tak můžeme podávat námitky při územním řízení, ale
stanovisko jsme povinni vydat. Paní starostka došlou žádost dala zastupitelům na vědomí s předstihem.
Dále poslala paní starostka zastupitelům na vědomí Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení
o umístění odpočívky u D35 z Hradce Králové, kdy nám oznámili, že ruší Rozhodnutí Krajského úřadu
Pardubického kraje a vrací jej k novému řízení.
Paní Dopitová řekla, že si není úplně jistá, pokud vydáváme stanovisko, jestli bychom si tam neměli
vymínit umístění hlukových bariér, protože nyní tam uvedeny nejsou. Paní Dopitová si myslí, že
odpočívka je velkou hlukovou zátěží a je zátěží také světelným smogem. Zatím to v technické zprávě
není uvedeno. Myslí si, že bychom to měli určitě do stanoviska uvést, že v každém případě chceme
protihlukové bariéry. Paní Dopitová navrhla to uvést i nyní do stanoviska, které budeme vydávat
k dokumentaci pro územní rozhodnutí „D35 odpočívka“ Staré Město.
Paní starostka doplnila, že po minulém jednání zastupitelstva, kdy jsme zaslali výzvu k jednání, se
ozvalo pouze Ředitelství silnic a dálnic Pardubického kraje a odpověděli, že na případné jednání by se
opět dostavil pouze koordinátor, projektant a manažer, kteří se již jednou jednání účastnili.
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Ing. Petr Báča se zeptal, zda již máme od těchto zástupců ŘSD písemné vyjádření vedení ŘSD, které
jsme požadovali z květnového jednání. Paní starostka odpověděla, že ne, že nám zápis odmítli udělat.
Rozvinula se diskuze ohledně umístění a vybavení odpočívky. Paní Dopitová řekla, že ji zarazilo, že na
odpočívce jediné, co je tam k hašení vodou jsou retenční nádrže, ale nebudou tam žádná místa stání pro
IZS. Myslí si, že by bylo také vhodné to do našeho stanoviska uvést. Paní Dopitová řekla, že všechny
naše připomínky by do tohoto stanoviska uvedla také. Paní Dopitová si myslí, že pokud s Odpočívkou
nesouhlasíme, tak bychom to měli co nejvíce stěžovat a vymiňovat si co nejvíce podmínek. Paní
starostka si myslí, že bychom měli co nejdříve domluvit setkání s vedením ŘSD. Paní Burešová si myslí,
že je nutné udělat zápis rovnou při setkání, aby nám to podepsali ještě, než odjedou. Paní starostka řekla,
že je potřeba trvat hlavně na jednání i s ředitelem ŘSD, a také navrhla pozvat Mgr. Radko Martínka. Pan
Šmída řekl, že je třeba se na takovéto setkání řádně připravit, hlavně se domluvit jaký jsme ochotni
udělat kompromis. Paní starostka ukončila diskuzi s tím, že domluví jednání s ŘSD.
Ad 6) Žádosti:
a) Radišováci pro vybudování hřiště vč. sociálního zázemí a elektrické přípojky
Paní starostka seznámila zastupitele s tím, že jsme dostali Žádost od občanů Radišova o vybudování
hřiště vč. sociálního zázemí a elektrické přípojky. Žádost nám přinesl pan Vašíček z Radišova.
Ing. Petr Báča se zeptal, proč mu paní starostka neposlala žádost od občanů Radišova, kterou po ní dnes
požadoval. Paní starostka mu odpověděla, že jeho mail zněl pouze tak, že se jí ptal, jestli je nějaká žádost
od občanů Radišova. Ing. Petr Báča řekl, že chtěl tu žádost poslat. Paní starostka důrazně Ing. Petru
Báčovi vysvětlila, že pokud by chodil na pracovní schůzky, tak by měl všechny potřebné informace
a nemusel by o ně psát dopoledne před zastupitelstvem. Paní Dopitová řekla, že si myslí, že nejsme malé
děti a nemusíme po sobě řvát, je potřeba mluvit normálně. Paní starostka řekla, že na nikoho neřve, jen
chtěla Ing. Petru Báčovi vysvětlit, že byla pracovní schůzka a Ing. Petr Báča se zvedl a odešel, pokud by
na schůzce zůstal, měl by všechny potřebné informace.
Přihlásil se o slovo pan Vašíček a řekl, že nashromáždil 75 podpisů od občanů Radišova, kteří chtějí
udělat hřiště, on teda původně chtěl spravit školu, jenže škola je v soukromém vlastnictví a majitelka
nechce mít s Radišovem nic společného. Hasička i škola jsou prodané do soukromého vlastnictví
a vypadají katastrofálně. Pan Vašíček by chtěl za občany Radišova požádat o hřiště včetně sociálního
zázemí a elektrické přípojky. Pan Vašíček není spokojen s tím, že v Radišově je spoustu zbořenišť.
Jednal s bývalým ředitelem Agrony panem Čermákem a ten mu řekl, že v Radišově je spousta firem
a pokud budou firmy ochotny finančně přispět na obnovu Radišova, tak Agrona bude také ochotna
přispět. Pan Vašíček firmy v Radišově oslovil, ty však finančně přispět odmítly. Paní starostka uvedla, že
v Radišově se spravila cesta od Hájků dolů, spravil se válečný hrob, udělala se cesta z druhé strany od
silnice k Čechovským. Přihlásil se o slovo pan Pruška a řekl, že nemůže pochopit proč je udělaná točna
na silnici pod Čechovskými a spravená cesta u Hájků má vyjeté koleje. Nelíbí se mu hlavně to, že
Agrona záměrně ničí silnice v Radišově. Pan Pruška řekl, že i paní starostka slyší rozhlas úplně běžně
a ostatní ho neslyší. Paní starostka se zeptala, proč teda nepřijdou nahlásit, že jim rozhlas nejde, pan
Pruška řekl, že lidé radši ani nepřijdou, protože se stejně nic nestane. Pan Pruška se zeptal, kde je studie
o stažení vody od domů v Radišově. Paní starostka řekla, že Studie odtokových poměrů Radišova je na
obecním úřadě. Pan Pruška paní starostku již v minulosti pozval, aby se přišla podívat, jaká jezera vody
mu tečou kolem baráku, nemůže si kvůli tomu udělat ani nový plot. Pan Pruška řekl, že paní starostka jen
lže lidem a vše zapře. Silnice jsou v Radišově od Agrony kompletně zničené. Agrona vědomě ničí obecní
cesty. Pan Vašíček řekl, že mu připadá, že je v Radišově starost jen o kapličku a zbylá část Radišova by
se mohla nechat zavézt hnojem, jak to chtěla bývalá paní starostka. Pan Pruška řekl, že se v Radišově
neděje vůbec nic. Nechápe, kde bude plánovaná autobusová zastávka. Nelíbí se mu také, že informace
o tom, že nepůjde elektřina se dávají na sloupy elektrického vedení. Paní Kejdová řekla, že to musí řešit
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s firmou ČEZ Distribuce, a.s., že tyto informace občanům podává ČEZ. Zajímalo by ho, kdo to tam dává,
proč není možné, aby tuto informaci dostal do schránky. Paní Kejdová řekla, že to je věc ČEZ
Distribuce,a.s. a pokud uvede svou emailovou adresu, tak mu bude tato informace chodit přímo na mail.
Pan Pruška řekl, že tuto informaci dostává i obec. Paní starostka řekla, že ano a je hlášena obecním
rozhlasem. Pan Pruška řekl, že obecní rozhlas neslyší. Paní starostka řekla, že rozbitý tlampač je již
opraven a ostatní občané Radišova rozhlas slyší. Pan Vašíček se zeptal na zrcadla na výjezdu, kde není
vůbec vidět a každý tam jede velmi rychle. Dnes umístění zrcadel v Radišově řešil dopravní policista
a zjistil, že zrcadlo tam umístit nelze, protože ho nelze umístit do pravého úhlu, aby bylo možné zachytit
odraz.
Pan Pruška řekl, že by stačila do obce cedule se značkou Zákaz vjezdu vozidel nad 15 tun, myslí si, že
tím by se vyřešilo vědomé ničení obecních komunikací. Paní starostka doplnila, že komunikace kolem
pozemků pana Prušky byla určena jako priorita číslo 1 v rámci komplexních pozemkových úprav. Tato
komunikace by měla být spravena Státním pozemkovým úřadem. Při rozhovoru s vedoucím SPÚ ve
Svitavách jí bylo řečeno, že na opravy nejsou peníze. Pan Pruška řekl, že udělali jen sondy a pět let už se
neděje nic.
Paní starostka vyzvala zástupce Radišova, zda by bylo možné se vrátit k žádosti, kterou si podali. Pan
Vašíček se zeptal, zda zrcadla nebudou. Paní starostka znovu odpověděla, že nebudou, dopravní policista
vysvětlil, že zrcadla tam nejsou možná. Dále se pan Vašíček zeptal na prořezávku kolem horního
rybníka. Paní starostka odpověděla, že se počítá s jeho úpravou. Paní starostka přečetla Žádost občanů
Radišova. Paní starostka vysvětlila, že hromada země na č.p. 7, kterou žádají občané uklidit, není na
obecním pozemku. Dále občané žádají úpravu kolem horního rybníka, omladit jalovce a umístit zrcadla.
Pan Pruška chce rozhodně umístit značku Zákaz vjezdu vozidel nad 15 tun. Pan Šmída vysvětlil, že o
tomto obec nerozhoduje. Pan Pruška chce, aby obec za občany podala návrh. Paní Burešová řekla, že už
se to v zastupitelstvu řešilo před mnoha lety a má za to, že Agrona přislíbila přispět na opravu
komunikací. Myslí si, že by se mělo o tomto s Agronou jednat. Pan Vašíček řekl, že mu pan Čermák
přislíbil peníze pro Radišov, pokud se připojí i ostatní firmy v Radišově.
Paní starostka uvedla, že dalším bodem žádosti je vybudování dětského hřiště na místě starého hřiště,
včetně sociálního zařízení a s elektrickou přípojkou. Paní starostka vysvětlila, že se v letošním roce
otázkou dětského hřiště v Radišově intenzivně zabývali a bylo jí řečeno přímo občany Radišova, že by
bylo málo dětí, které by si chodily na hřiště hrát. Rozvinula se diskuze o možnosti vybudování hřiště
v Radišově.
Pan Vašíček řekl, že ho mrzí, že ostatní občané Radišova se na jednání zastupitelstva nedostavili. On za
občany Radišova bojovat nebude, aby si někdo nemyslel, že chce dělat starostu.
Pan Šmída navrhl jednání ohledně žádosti občanů Radišova ukončit s tím, že zastupitelé znovu proberou
jednotlivé body žádosti a tím co je reálné se budou zabývat.
b) o pronájem bistra na sportovním areálu ve Starém Městě
Paní starostka seznámila zastupitele s tím, že jsme dostali žádost od paní Záplatové na pronájem bistra na
SA od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou. Paní Dopitová řekla, že si myslí, že je nutné opět vyvěsit záměr na
pronájem na úřední desku, aby se mohl přihlásit případný další zájemce. Paní Záplatová žádá také
o snížení nájmu na 500 Kč za měsíc, nyní platí nájem 1 000 Kč.
Pan Vašíček se zeptal, že mu není jasné, že dříve bylo v zastupitelstvu obce 12 lidí a teď je jen 10, proč
to tak je. A občané Radišova měli vždy 3 lidi, proč to tak už není. Paní starostka vysvětlila, že počet
zastupitelů se stanovuje ještě před volbami. Poté jsou zastupitelé voleni ve volbách a není to tak, že by
měl Radišov určitý počet zastupitelů nebo Staré Město určitý počet zastupitelů. Je to dáno výsledky
voleb, koho si lidé zvolí. Ing. Petr Báča požádal, zda by nebylo možné toto nechat až do diskuze a nyní
se věnovat žádostem. Pan Šmída řekl, že si myslí, že je ještě dost času a navrhl žádost odložit.
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7) Pozemky:
a) pronájem pozemků p.č. 3775 o výměře 91 m² vodní plocha a p.č. 3776 o výměře 582 m² ostatní
plocha v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové
Starostka vysvětlila, že na minulém jednání zastupitelstva jsme schválili záměr na pronájem pozemků
p.č. 3775 o výměře 91 m² vodní plocha a části p.č. 3776 o výměře cca 582 m² ostatní plocha v k.ú. Staré
Město u Moravské Třebové. Záměr byl vyvěšen na úřední desce. O pronájem si zažádala paní Alena
Smolíková ze Starého Města. Minule jsme odsouhlasili, že bude mít pronájem na dobu určitou jednoho
roku a komunikaci bude moci veřejnost nadále užívat. Jedná se o starou cestu a vodní plocha je mostek
přes potok.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p.č. 3775 o výměře 91 m² vodní plocha
a část p.č. 3776 o výměře cca 582 m² ostatní plocha v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové paní
Aleně Smolíkové, Staré Město 75, 569 32 Staré Město.

Pro

7

Proti

1 Zdrželi se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

b) pronájem části pozemků p.č. 2164/20 o výměře cca 56 m² komunikace a p.č. 2164/2 o výměře cca
14 m² komunikace v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové
Na minulém jednání zastupitelstva byl schválen pronájem části obecních pozemků p.č. 2164/20 a p.č.
2164/2 v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové. Záměr byl vyvěšen na úřední desce. Pan Adolf Němec si
o část těchto pozemků požádal, aby si mohl upravit příjezd a přístup ke svému domu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemků p.č. 2164/20 o výměře
cca 56 m² komunikace a p.č. 2164/2 o výměře cca 14 m² komunikace v k.ú. Staré Město
u Moravské Třebové s panem Adolfem Němcem, Staré Město 45, 569 32 Staré Město.

Pro

8

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno
Ad 8) Různé:
a) projekt na chodníky v Radišově a u Dětřichova
Na minulém jednání zastupitelstva jsme schválili, že nám firma Agroprojekce Litomyšl vyhotoví
projektovou dokumentaci na vybudování chodníků ve Starém Městě u Dětřichova a v Radišově za částku
102 850 Kč včetně DPH, s termínem dokončení 03/2020. Domluvili jsme se, že paní starostka osloví
firmu, zda by byla možná dřívější realizace. Starostka mluvila s jednatelem společnosti a ten řekl, že je to
projektová dokumentace jednostupňová, kterou můžeme použít, pokud si budeme chtít chodníky udělat
za vlastní peníze, pokud bychom chtěli zažádat o dotaci, bylo by nutné dopracovat ještě realizační
projektovou dokumentaci a cena projektové dokumentace by se navýšila o 2/3 ceny, cena by byla
171 500 Kč. Dobu realizace není možné zkrátit, firma není schopna realizaci stihnout pod 4 měsíce.
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Starostka napsala firmě objednávku na projektovou dokumentaci, realizační můžeme doplnit později.
Paní Burešová se zeptala, zda nebyl tedy oproti jiné firmě rozdíl v ceně. Paní starostka vysvětlila, že cena
je stále o více jak polovinu nižší. Pokud nám vyhotoví projektovou dokumentaci až v březnu, tak
nestihneme zažádat o dotaci a museli bychom udělat chodníky za vlastní nebo to můžeme odložit
a požádali bychom o dotaci později. Paní Burešová se zeptala, jaký je na chodníky rozpočet. Paní
starostka řekla, že ten se dozvíme až z projektové dokumentace. Ing. Petr Báča se zeptal na cenu
za m² chodníku, ta však nebyla v nabídce uvedena. Starostka se zeptala, zda zastupitelé chtějí nechat
udělat projektovou dokumentaci pouze jednostupňovou za 102 850 Kč nebo ji rozšířit na realizační za
171 500 Kč. Pan Šmída navrhl realizační dokumentaci nachystat a případně požádat o dotaci následující
rok.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření projektové dokumentace, na vybudování chodníku
v Radišově a u Dětřichova podél komunikace, o realizační za částku 171 500 Kč.
Pro

8

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

b) postup prací - komunikace a odvodnění hřbitova
Paní starostka sdělila, že na odvodnění hřbitova se začalo pracovat toto pondělí a u sokolovny je hotová
komunikace od silnice k silnici a teď se dělá prostranství přímo před budovou. Je hotová i přístupová
cesta ke klubu a parkoviště pod školkovou zahrádkou. Podle projektu měla být plocha před sokolovnou
ze zámkové dlažby, ale firma nyní navrhla, že by se mohla plocha udělat celá asfaltová a byla by
vyspádována ke stromům. Obrubníky se dělat nebudou, aby tam voda mohla stékat ke stromům.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení asfaltové plochy před sokolovnou náhradou za zámkovou
dlažbu.
Pro

8

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno
c) Pasport veřejného osvětlení a hřbitova v aplikaci GObec
Starostka vysvětlila, že na webových stránkách obce máme umístěn odkaz na aplikaci GObec, kterou
využíváme, a mohou do ní nahlížet také občané. Firma GObec nám nyní nabídla její doplnění o pasport
veřejného osvětlení včetně rozhlasu a sběrných míst za cenu 22 144 Kč a pasport hřbitova za částku
18 000 Kč, a potom bychom si mohli další změny do pasportu sami doplňovat. Paní starostka navrhla
aplikaci doplnit, aby byla úplná.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění aplikace GObec o pasporty veřejného osvětlení včetně
rozhlasu a hřbitova za částku 40 144 Kč.
Pro
Usnesení č. 15 bylo schváleno
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8

Proti 0 Zdrželi se 0

d) ZŠ a MŠ Staré Město – výroční zpráva
Starostka informovala, že jsme dostali od školy výroční zprávu za školní rok 2018/2019. Kdo by měl
zájem, tak může do zprávy nahlédnout na obecním úřadě.
e) Hospůdka U Nečasů – cena za pronájem za m²
Paní Burešová na minulém zastupitelstvu žádala zjistit, kolik vychází cena za pronájem
za m² v restauraci po snížení nájemného. Paní starostka zjistila, že Nečasovi mají v pronájmu plochu
174 m², tedy při nájmu 4 500 Kč vychází cena na cca 26 Kč/m². Do těchto metrů není započítána masna,
protože tu Nečasovi neužívají a mohou ji obci vrátit. Paní Burešová se zeptala, jakou výměru mají
v nájemní smlouvě. Paní starostka odpověděla, že v nájemní smlouvě nemají uvedenu žádnou výměru.
V nájemní smlouvě je pouze uvedeno, co mají manželé Nečasovi v nájmu, ale bez výměr.
f) Demontáž telefonních sloupů
Pan Josef Pinkava na minulém jednání zastupitelstva požádal o písemné vyjádření ohledně zrušení
sloupu telefonního vedení před OÚ. Celý měsíc paní starostka s pánem komunikovala, byla jí přislíbena
demontáž do konce měsíce září a dnes přišel starostce e-mail, že demontáž bude opožděna z důvodu
zdržení zápůjčky mechanizace, která je potřebná k demontáži. S realizací demontáže se počítá
v nejbližším možném termínu.
Firmě ČEZ starostka poslala žádost a požádala o zrušení elektrického sloupu.

Ad 10) Diskuze
O slovo se přihlásil Ing. Petr Báča a zeptal se, že už opět začal školní rok a že by chtěl řešit přechod od
školky, že je to tam opravdu hodně nebezpečné. Ing. Petr Báča by chtěl pozvat nějakého specialistu,
který by bezpečnostní situaci posoudil a vyhotovil o tom písemnou zprávu nebo studii o nějakém
variantním řešení. Paní starostka řekla, že nám tam bohužel chybí ta plocha, co si koupila paní Dopitová
před jejím domem, že to byla ideální plocha přístupu ke školce. Rozvinula se diskuze o možných
řešeních.
Paní starostka řekla, že má pozvaného projektanta přes dopravní stavby, který má zpracovat projekt na
opravu chodníku na Kolberk, starostka přislíbila, že se ho zeptá, jaké by byly možnosti. Ing. Petr Báča
požádal o vyhotovení písemné zprávy od nějakého specialisty, abychom měli něco v ruce. Starostka
projektanta o zprávu požádá, ale nezaručí, že ji projektant zpracuje.
Paní starostka všem poděkovala za účast na jednání, rozloučila se a oznámila, že další jednání
Zastupitelstva obce Staré Město se uskuteční 30. 10. 2019.
Ad 11)Závěr 19:43
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