Zápis z jednání obecního zastupitelstva 30. 10. 2019,
č. j. 11/2019
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Burešová Romana, Dopitová Ludmila, Ing. Gálová Helena, Kejdová Jana, Pinkava Josef,
Řezníčková Jarmila, Šmída Jiří, Trunda Jan
Omluveni: Ing. Báča Petr
Neomluveni:
Pan Pinkava a pan Trunda se omluvili, že dorazí později.
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Bc. Mausová Hana
Ověřovatelé:
Burešová Romana, Kejdová Jana
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
 Smlouvy:
 Smlouva o smlouvě budoucí o přeložce elektrického vedení – ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
 Smlouva o poskytování služeb v oblasti PO – Jitka Valentová, Polička.
 Rozpočtové opatření obce. č. 8.
 Pravidla rozpočtového provizoria.
 Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova PaK na rok 2020.
 Dotace MAS „Venkovní učebna ZŠ“ – souhlas se sníženou dotací na realizaci.
 Výzva na zhotovitele venkovní učebny u ZŠ.
 Výzva na výběrové řízení – Stavba chodníku od MŠ Staré Město – křižovatka Petrušov +
SOD.
 Výzva na pronájem bistra na sportovním areále Staré Město.
 Vklad nově vybudovaného majetku obce do Skupinového vodovodu MT.
 Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému odstraňování komunálních odpadů.
 Zaměstnání jednoho pracovníka přes zimní období.
 Komplexní pozemkové úpravy – návrh nového uspořádání pozemků v Petrušově.
 Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí „D35 odpočívka“.
 Návrh změny plátce za plyn a elektřinu v budově zdravotního střediska ve Starém Městě.
 Žádosti:
 o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v č. p. 134 Staré Město,
 Radišováci pro vybudování hřiště vč. sociálního zázemí a elektrické přípojky,
 o souhlas se stavbou – vrtaná stavba v Petrušově na p. č. 39/1 + prodej části pozemku,
 o neinvestiční dotace na rok 2020.
 Pozemky:
 nákup pozemků p. č. 71/5 o výměře 37 m², 72/4 o výměře 19 m² a 72/5 o výměře 39 m²
zahrada a p. č. 5651 o výměře 17 m² ostatní plocha v k. ú. Staré Město u Moravské Třebové.
 Různé:
 projekt na chodníky v Radišově a u Dětřichova,
 informace o opravě 2. NP obecního úřadu,
 informace o studii obnovy veřejné zeleně,
 informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2019,
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 postup prací – komunikace a odvodnění hřbitova,
 předání bistra na sportovním areálu ke dni 15. 10. 2019,
 rozbitá zastávka v Radišově,
 sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů bude 4. listopadu u Sokolovny.
 Diskuze.
 Závěr.
Návrhy na doplnění programu:
Paní starostka navrhla doplnit program jednání o body:
 Žádost o přijmutí finančního daru – ZŠ a MŠ Staré Město (do bodu Žádosti)
 Žádost o pronájem pozemků (do bodu Pozemky)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o Žádost o přijmutí finančního daru a o žádost
o pronájem pozemků.
6

Proti

0

Zdrželi se 0

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Pro
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Ing. Gálová navrhla doplnit program jednání o bod:
- Posilovna (do bodu Různé)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o posilovnu.
Pro
Usnesení č. 2 bylo schváleno

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

Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno

18:03 pan Trunda se dostavil na jednání zastupitelstva.
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6

Proti

0

Zdrželi se 0

Ad 1) Smlouvy:
a) Smlouva o smlouvě budoucí o přeložení elektrického vedení – ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
Starostka vysvětlila, že již v červnu jsme se bavili o přeložení elektrického vedení do země v prostoru
před OÚ. Dostali jsme od ČEZ Distribuce, a.s. nabídku, kterou jsme odmítli s tím, že počkáme, až bude
vyřešeno telefonní vedení. To je již zrušeno, včetně odstranění sloupu, tedy jsme požádali ČEZ
Distribuce, a.s. znovu a dostali jsme novou cenovou nabídku za cca 162 000 Kč bez DPH. Celkově tedy
půjde asi o částku 196 000 Kč. Pan Šmída navrhl nechat sloup odstranit, protože se nachází na
prostředku obce a překáží. Chtěl by ale s ČEZ Distribuce, a.s. jednat o snížení ceny. Starostka nevidí
prostor pro jednání.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o přeložení elektrického vedení s ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
Paní Dopitová se zeptala, zda s tím majitel obchodu COOP souhlasí. Paní starostka odpověděla, že jeho
souhlas nutný není, protože ČEZ Distribuce, a.s. je majitelem a obchod bude mít el. přípojku v zemi.
b) Smlouva o poskytování služeb v oblasti PO – Jitka Valenová, Polička
Paní starostka vysvětlila, že oslovila paní Valenovou z Poličky, aby nám dělala administrativu v oblasti
požární ochrany. Již při loňské kontrole jsme byli upozorněni, abychom změnili dosavadního
pracovníka, který nám PO administroval. Paní Dopitová se zeptala, kdo nám to dělal. Paní starostka
odpověděla, že pan Klíč z Udánek. Paní Burešová se zeptala, kolik si za to pan Klíč účtoval. Dívala se do
smlouvy, že paní Valenová požaduje 350 Kč za hodinu. Chtěla by vědět, zda částka bude nyní vyšší.
Paní Antlová řekla, že si myslí, že ne, že ročně šlo o částku cca 5 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb v oblasti PO s Jitkou Valenovou,
Erbenova 486, 572 01 Polička, IČ: 74715224
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

Ad 2) Rozpočtové opatření obce č. 8
Přednesla paní Antlová – účetní Obce Staré Město.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 8 ze dne 30. 10. 2019.

Pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno
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7

Proti

0

Zdrželi se

0

Ad 3) Pravidla rozpočtového provizoria
Paní Antlová vysvětlila, že pokud by zastupitelstvo neschválilo rozpočet na následující rok, je třeba mít
pravidla rozpočtového provizoria, podle kterých by bylo možné fungovat na začátku roku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno
Ad 4) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova PAK na rok 2020
Starostka vysvětlila, že pokud bychom chtěli v Radišově udělat dětské hřiště, mohli bychom na něj
využít dotaci Programu obnovy venkova Pardubického kraje. O tuto dotaci můžeme požádat nově až do
31. 12. 2019. Můžeme tedy žádost schválit rovnou nebo ještě probrat možnosti na co využít. Většinou
Pardubický kraj z této dotace poskytuje 50% dotace, tedy bychom dostali částku cca 100 000 Kč
a 100 000 Kč bychom dali ze svého. Pan Šmída se zeptal, zda by se to nedalo využít také na herní prvky
u sokolovny, že bychom to mohli spojit a požádat o dotaci jak na herní prvky k sokolovně, tak i herní
prvky do Radišova. Paní starostka vysvětlila, že není možné požádat o dvě stejné dotace. Pan Trunda se
zeptal, zda budou děti na hřiště chodit, zda je to hřiště potřeba. Pan Šmída řekl, že moc dětí v Radišově
není, tedy by tam nedělal nic velkého. Paní Burešová se zeptala, zda by se dalo hřiště oplotit, paní
starostka odpověděla, že ano, že se počítá s menším plotkem. Terénní práce pro přípravu hřiště by
provedli naši pracovníci. Pan Šmída řekl, že je potřeba do Radišova také nějaké peníze dát. Paní
Dopitová se zeptala kolik je v Radišově dětí. Paní Antlová odpověděla, že 14 dětí do 10ti let.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova PAK na rok
2020 na herní prvky (na dětské hřiště) v Radišově.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
Ad 5) Dotace MAS „Venkovní učebna ZŠ“ – souhlas se sníženou dotací na realizaci
Starostka informovala zastupitele, že nám došla informace, že máme připraveny peníze z dotace na
venkovní učebnu u ZŠ a částka se nám ponížila o cca 145 000 Kč.
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Ad 6) Výzva na zhotovitele venkovní učebny u ZŠ
Starostka oznámila, že firma Egrant, s.r.o. připravila výzvu na zhotovitele venkovní učebny u ZŠ. Paní
starostka by pouze ještě navrhla stanovit termín realizace na březen – srpen 2020. Předpokládaná
hodnota zakázky za stavební část je 2 250 328 Kč bez DPH. Lhůta pro podání cenové nabídky je
26. 11. 2019 do 9:00.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu na zhotovitele venkovní učebny u ZŠ

Pro

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
Starostka navrhla oslovit firmy: Behos CZ, s.r.o. Moravská Třebová, firmu pana Luboše Němce
z Radišova, firmu pana Lubomíra Zvejšky z Gruny, firmu Miroslava Lopoura z Moravské Třebové,
firmu EVT Stavby, s.r.o. Svitavy, firmu Františka Bartáška z Moravské Třebové a HIKELE stavební
firmu, s.r.o. ze Svitav.
Ing. Gálová navrhla oslovit ještě firmu Hroší stavby Morava, a.s. Olomouc.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení 8 navrhovaných firem.

Pro

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
Paní Burešové řekla, že ve výzvě chybí čas plnění. Paní starostka vysvětlila, že čas plnění do
31. 12. 2020 je uveden ve Smlouvě o dílo, která je součástí výzvy.
Paní starostka řekla, že současně navrhuje schválit také Smlouvu o dílo, která bude přílohou výzvy. Paní
starostka se zeptala, zda má ke smlouvě někdo nějaké připomínky. Paní Dopitová řekla, že by ji doplnila
o možnost prodloužení termínu z důvodu víceprací o konkrétní počet dní. Rozvinula se diskuze
o možném počtu dní. Paní Dopitová navrhla 10 dní a paní starostka navrhla 15 dní. Pan Šmída řekl, že
má strach, aby se toho termínu někdo nelekl a pak se kvůli tomu třeba nepřihlásil a my nebudeme mít
z koho vybírat. Paní starostka si myslí, že není třeba počet dní doplňovat, myslí si, že smlouva je
dostatečně podrobná. Pan Šmída řekl, že by žádný prostor navíc nedával. Pan Šmída řekl, že tam bude
stavební dozor a ten na to dostatečně dohlédne. Případné vícepráce, budou řešeny samostatně.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo, tak jak byla navržena.

Pro
Usnesení č. 11 bylo schváleno

5

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Ad 7) Výzva na výběrové řízení – Stavba chodníku od MŠ Staré Město – křižovatka Petrušov + SOD
Starostka vysvětlila, že výzva již byla jednou podaná, ale nikdo se na ni nepřihlásil, proto navrhla podat
nyní výzvu znovu. Konečně jsme také dostali stavební povolení. Termín plnění bychom dali od
1. 12. 2019 do 30. 6. 2020. Lhůta pro podání nabídky je 26. 11. 2019 do 10:00.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu na výběrové řízení – stavba chodníku od MŠ Staré Město –
křižovatka Petrušov.
Pro

7

Proti 0 Zdrželi se

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno
Dále je třeba schválit Smlouvu o dílo, která bude součástí výzvy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo.

Pro

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

Ad 8) Výzva na pronájem bistra na sportovním areále Staré Město
Starostka připomněla, že na minulém jednání zastupitelstva se zastupitelé rozhodli výzvu na pronájem
bistra odložit. Jak řekla paní Dopitová, je třeba nejprve schválit záměr na pronájem a ten odvěsit na
úřední desce. Paní starostka přečetla podmínky výzvy. Lhůta pro podání nabídky je do 27. 11. 2019 do
17:00 v zalepených obálkách s označením „PROVOZOVATEL BISTRA“. Obálky se budou otvírat na
dalším jednání zastupitelstva, které se uskuteční 27. 11. 2019.
Pan Trunda se zeptal, zda bude nájemní smlouva na dobu určitou nebo neurčitou. Pan Trunda by navrhl
nájemní smlouvu na dobu neurčitou, aby si mohl provozovatel nasmlouvat služby. Když budeme mít
s provozovatelem problém, můžeme mu smlouvu vypovědět.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu na pronájem bistra na sportovním areále Staré Město
s nájemní smlouvou na dobu neurčitou.

Pro
Usnesení č. 14 bylo schváleno

6

7

Proti

0 Zdrželi se

0

Ad 9) Vklad nově vybudovaného majetku obce do Skupinového vodovodu MT
Starostka oznámila, že byla vybudována nová vodovodní přípojka k novému rodinnému domu za částku
10 528 Kč včetně DPH. Nyní je třeba, abychom tuto přípojku vložili do Skupinového vodovodu MT.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vklad nově zbudované vodovodní přípojky do Skupinového
vodovodu MT, nám. T. G. Masaryka 29/35, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 72053453.
Pro

7

Proti

0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

Ad 10) Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému odstraňování komunálních odpadů
Starostka vysvětlila, že je třeba změnit obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení systému
odstraňování komunálních odpadů, protože od letošního roku budeme vyvážet bio odpad celoročně a ne
jen od dubna do října a od 1. 1. 2020 bude povinnost třídit jedlé oleje a tuky. Na jedlé oleje a tuky bude
vyhrazena menší šedá popelnice. Paní starostka má obavu jak budou občané třídit. Paní Dopitová se
zeptala, zda musí být popelnice na jedlé oleje a tuky umístěna za obchodem. Paní Dopitová by ji umístila
k bioodpadu. Paní starostka vysvětlila, že popelnici máme zatím jen jednu a tu by pak paní starostka
chtěla umístit na nově vybudované sběrné místo. Rozvinula se diskuze o třídění a o vhodném umístění
popelnice na jedlé oleje a tuky. Zastupitelé se dohodli umístit popelnici k č. p. 67.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení systému odstraňování
komunálních odpadů s dohodnutou změnou umístění popelnice na jedlé oleje a tuky.

Pro

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 16 bylo schváleno
Starostka dále informovala, že budeme muset měnit i další vyhlášky, například vyhlášku z ubytovací
kapacity a vyhlášku s poplatkem za psy.
Ad 11) Zaměstnání jednoho pracovníka přes zimní období
Starostka sdělila, že jednomu pracovníkovi, který je zaměstnán do konce listopadu 2019, by chtěla
prodloužit smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2020. Přes zimní období je také hodně práce, na kterou
naši pracovníci nestačí.
Veřejně prospěšní pracovníci jsou často nemocní, a pokud by to takhle pokračovalo dál, tak naši
pracovníci nebudou stíhat sekat ani obecní zeleň. I proto pan Buriánek navrhl koupit nový stroj na
úpravu veřejné zeleně. Jedná se o vysokou investici, kterou bude řešit rozpočet příštího roku. Paní
starostka dala zastupitelům zatím jako informaci.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zaměstnat jednoho pracovníka na dobu určitou od 1. 12. 2019 do
31. 12. 2020.
Pro
Usnesení č. 17 bylo schváleno
7

7

Proti 0 Zdrželi se 0

Ad 12) Komplexní pozemkové úpravy – návrh nového uspořádání pozemků v Petrušově
Starostka vysvětlila, že se jedná o velké změny kolem posledních chat a nadále je třeba odsouhlasit, že
jeden náš pozemek nebude přístupný. Nyní je tento pozemek využíván soukromým vlastníkem jako
zahrada. SPÚ navrhuje tento pozemek vlastníkovi později prodat. Druhý problém se týká rozšíření cesty,
kdy je zabrána část pozemku soukromého vlastníka a bude to řešeno směnou části pozemků. Tento nový
návrh pozemkových úprav pozemků je třeba do 1. 11. 2019 schválit, zda s tímto návrhem souhlasíme.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje komplexní pozemkové úpravy – návrh nového uspořádání pozemků
v Petrušově.
Pro

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 18 bylo schváleno
Jako další bod měla následovat Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí „D35
odpočívka“. Paní starostka řekla, že pan Pinkava ji požádal, že by se chtěl projednávání ohledně
odpočívky účastnit, proto navrhl, tento bod odložit, až bude na jednání zastupitelstva přítomen.
Ad 13) Návrh změny plátce za plyn a elektřinu v budově zdravotního střediska ve Starém Městě
Starostka vysvětlila, že obec požádala MUDr. Hřebabetzká, která se na zdravotním středisku stará
o platby za plyn a MUDr. Kadlecová se stará o platby za elektřinu. Ta nyní končí, a proto MUDr.
Hřebabetzká navrhuje platby převést na obec, která by pak jednotlivé platby přefakturovávala lékařům.
Paní Burešová se zeptala, k jakému datu chce MUDr. Kadlecová skončit. Paní starostka odpověděla, že
k 31. 12. 2019.
Pan Šmída řekl, že si myslí, že by měl každý mít vlastní měřiče pro jednotlivé odběratele. Rozvinula se
diskuze.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení evidence plateb za plyn a elektřinu v budově zdravotního
střediska ve Starém Městě na Obec Staré Město.
Pro

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 19 bylo schváleno

Ad 14) Žádosti:
a) o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v č. p. 134 Staré Město
Paní starostka informovala zastupitele, že jsme obdrželi žádost od MUDr. Milady Kadlecové o ukončení
nájemní smlouvy na nebytové prostory v č. p. 134 Staré Město a to z důvodu ukončení praxe dětské
lékařky k 31. 12. 2019.
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b) Radišováci pro vybudování hřiště vč. sociálního zázemí a elektrické přípojky
Paní starostka přečetla z Žádosti občanů Radišova, jejich požadavky. Poté se zastupitelé začali zabývat
jednotlivými body žádosti. Dopravní zrcadlo na výjezdu z Radišova se dle vyjádření dopravního
policisty nainstalovat nedá. Jalovce, jejichž úpravu pan Vašíček žádá, jsou na soukromém pozemku.
Úpravu horního rybníka máme v úmyslu a vybudování dětského hřiště také.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování dětského hřiště a úpravu horního rybníka v Radišově.

Pro

7

Proti

0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 20 bylo schváleno
Pan Šmída řekl, že ho mrzí, že člověk když jde vyjednávat, tak by měl přijít slušně a ne že na někoho
bude křičet.

c) o souhlas se stavbou – vrtaná studna v Petrušově na p.č. 39/1 + prodej části pozemku
Starostka vysvětlila, že chatařům z Petrušova jsme vydali souhlas na provedení zkušebního vrtu. Ve vrtu
voda je. Nyní přišli, že chtějí souhlas se stavbou vrtané studny. Stavba by stála na obecním pozemku,
proto by bylo lepší, aby si část pozemku odkoupili. Paní Kejdová řekla, že by rozhodně nebylo dobré,
aby studna byla na našem pozemku, protože pokud tam nebude voda, tak ji můžou vymáhat po obci. Pan
Trunda řekl, že je opravdu potřeba to řešit, protože tam voda prostě není a chataře tato akce stála už asi
400 000 Kč.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas se stavbou vrtané studny na parcele p. č. 39/1 v k. ú.
Petrušov.

Pro

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 21 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhotovením geometrického plánu na odkup části obecního
pozemku p. č. 39/1 s vodárenskými zařízeními v majetku chatařů v k. ú. Petrušov.
Pro
Usnesení č. 22 bylo schváleno
19:20 Pan Pinkava se dostavil na jednání zastupitelstva.

9

7

Proti 0 Zdrželi se

0

d) o neinvestiční dotace na rok 2020
Paní starostka přečetla žádosti o neinvestiční dotaci, které přišly na obec do dnešního dne. Paní Kejdová
řekla, že se jí zdá příliš vysoká požadovaná částka Charity Moravská Třebová. Paní starostka přečetla
žádost Charity Moravská Třebová a rozpis nákladů na poskytnutí služby klientům ze Starého Města
v r. 2020.
Paní starostka řekla, že se jí příliš nelíbí příspěvky pro děti, pokud se jedná o placení členských
příspěvků. Rozvinula se diskuze nad jednotlivými žádostmi. Paní Burešová řekla, že jí přijde, že Spolek
přátel Petrušova požaduje malou částku. Pan Trunda řekl, že má dobré sponzory. Zastupitelům se zdála
vysoká částka, kterou požadují myslivci. Paní Dopitová se zeptala, co myslivci udělali letos pro naši
obec. Paní starostka odpověděla, že ples v sokolovně a jedno dětské odpoledne v Petrušově.

Žádost o dotaci si na rok 2020 podali:
ŽADATEL
Požadovaná částka
Josef Němec, Staré
4 000 Kč
Město 171

Schválená částka
3 000 Kč

ÚČEL DOTACE
33. ročník Memoriálu Josefa
Zobače – poháry, odměny
hráčům.
Nákup knih do výměnného
fondu
Startovné a členské příspěvky –
fotbal oddíl TJ Svitavy.

Městská knihovna
ve Svitavách
Pavel Sýkora (pro
syny Matyáše a
Jana), Staré Město
161
Jaroslav Vavřín
(pro syny Marka a
Dominika), Staré
Město 14
Markéta Záplatová
(pro syna Štěpána),
Staré Město 253
Andrea Pospíšilová
(pro syna
Michala), Staré
Město 239
Spolek přátel
Petrušova

2 100 Kč

2 100 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

Materiálové vybavení a klubové
příspěvky – fotbal oddíl TJ
Svitavy.

3 000 Kč

3 000 Kč

3 000 Kč

3 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

Středisko
sociálních služeb
Salvia, z.ú.
Myslivecký spolek
Hubert

8 500 Kč

8 500 Kč

Vybavení a členský příspěvek –
hokej HC Slovan Moravská
Třebová.
Sportovní vybavení a členský
příspěvek TJ Slovan Moravská
Třebová, z.s. – oddíl ledního
hokeje .
Finanční pomoc na zajištění akcí
– vítání nového roku,
čarodějnice, soutěž o nejlepší
kotlíkový guláš apod. + údržba
odpočívadla na cyklostezce.
Osobní asistence a odborné
sociální poradenství.

20 000 Kč

0 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

Charita Moravská
Třebová
Spolek branných
sportů Moravská
Třebová

10

Pokračování stavby
rozestavěného grilovacího místa
(nátěry, stavební materiál).
Provoz sociálních služeb Charity
Moravská Třebová
Pořádání 45. ročníku
Dětřichovského memoriálu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3 000 Kč panu Josefovi
Němcovi, Staré Město 171, 569 32 Staré Město.
Pro

8

Proti

Zdrželi se

Usnesení č. 23 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 100 Kč Městské knihovně ve
Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, IČ:75003171.

Pro

8

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 24 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6 000 Kč panu Pavlovi
Sýkorovi, Staré Město 161, 569 32 Staré Město.

Pro

6

Proti 0 Zdrželi se

2

Usnesení č. 25 bylo schváleno

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6 000 Kč panu Jaroslavovi
Vavřínovi, Staré Město 14, 569 32 Staré Město.
Pro

6

Proti

0 Zdrželi se

2

Usnesení č. 26 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3 000 Kč paní Markétě
Záplatové, Staré Město 253, 569 32 Staré Město.
Pro

7

Proti

0 Zdrželi se

1

Usnesení č. 27 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3 000 Kč paní Andree
Pospíšilové, Staré Město 239, 569 32 Staré Město.
Pro
Usnesení č. 28 bylo schváleno
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7

Proti

0 Zdrželi se

1

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč pro Spolek přátel
Petrušova, Petrušov 10, 571 01 Moravská Třebová.
Pro

7

Proti

0 Zdrželi se

1

Usnesení č. 29 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8 500 Kč Středisku sociálních
služeb Salvia, z.ú., Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, IČ:03017621.
Pro

8

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 30 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč Mysliveckému
spolku Hubert Staré Město.
Pro

0

Proti

0 Zdrželi se

8

Usnesení nebylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč Charitě Moravská
Třebová, Kostelní náměstí 24/3, 571 01 Moravská Třebová, IČ:65189418.
Pro

8

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 31 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 000 Kč Spolku branných
sportů Moravská Třebová, Náměstí T.G.M. 121/18, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 05600341.
Pro

8

Proti

0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 32 bylo schváleno
Paní Burešová se zeptala, proč si letos Tělovýchovná jednota nepožádala o příspěvek. Paní Antlová
vysvětlila, že pro členy Tělovýchovné jednoty se letos udělaly nové podmínky a každý člen musí platit
členský příspěvek a tyto peníze budou Tělovýchovné jednotě na provoz stačit, navíc budou mít peníze
z připravovaných akcí a prostory budou mít od obce pronajaté zdarma.

12

e) o přijmutí finančního daru – ZŠ a MŠ Staré Město
Škola požádala o schválení přijmutí finančního daru od DST Auto s.r.o. ve výši 5 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru od DST Auto s.r.o. ve výši 5 000 Kč
příspěvkovou organizací Základní a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy, Staré Město 64,
569 32 Staré Město, IČ:75001861.
Pro

8

Proti

0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 33 bylo schváleno

Ad 15) Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí „D35 odpočívka“
Jelikož pan Pinkava již byl přítomen na jednání zastupitelstva, navrhla paní starostka vrátit se k Žádosti
o vydání stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí „D35 odpočívka“.
Paní starostka vysvětlila, že Dopravoprojekt Brno a.s. nás žádá o vydání stanoviska k dokumentaci pro
územní rozhodnutí „D35 odpočívka Staré Město“. V úterý 22. 10. 2019 proběhlo na obecním úřadě ve
Starém Městě setkání se zástupci ŘSD, zástupci firmy Dopravoprojekt Brno a.s., starostou
a místostarostkou obce Třebařov a Mgr. Radko Martínkem za Pardubický kraj. ŘSD stále na návrhu
odpočívky trvá a trvají razantně na velké odpočívce. Mgr. Martínek navrhl, aby obec Staré Město i ŘSD
udělali nějaký ústupek. Ze strany ŘSD, ale žádný ústupek nebyl. ŘSD navrhlo pouze místo restaurace
kiosek s občerstvením, ale na počtu parkovacích míst a na benzínce trvají. Stále tvrdí, že obec Staré
Město nebude nijak ohrožena a zasažena. Pan Trunda řekl, že by se stále držel nesouhlasu, myslí si, že
stále možnosti k jednání jsou. Teď jim dát souhlas, je dle pana Trundy opravdu špatné. Paní starostka
řekla, že se k tomu také přiklání. Paní Burešová se zeptala, že na závěr setkání padlo, že ŘSD ze setkání
vyhotoví zápis s případnými možnými ústupky, tak se chtěla zeptat, jestli již tento zápis od nich máme.
Paní starostka odpověděla, že zatím zápis nedorazil. Paní Dopitová se zeptala, jestli je tam nějaká lhůta
pro vyjádření. Paní starostka odpověděla, že žádná lhůta tam není. Paní Dopitová řekla, že by tam
napsala, že jsme dnes měli jednání zastupitelstva a jelikož jsme od nich neobdrželi žádný zápis
s případnými ústupky, zastupitelstvo o tomto zatím nerozhodlo. Starostka uvedla, že my můžeme
vyjádřit další nesouhlas u územního řízení. Paní Burešová řekla, že z celého jednání s ŘSD a z vyjádření
Mgr. Radko Martínka pochopila, že u nás stejně odpočívka bude i pokud se budeme soudit. Paní
starostka by opět napsala nesouhlas. Pan Pinkava se zeptal, zda nám do budoucna zůstane nějaká
vyjednávací pozice, pokud teď nebudeme souhlasit. Rozvinula se diskuze. Paní starostka přečetla část
dopisu od generálního ředitele ŘSD z Prahy. Paní starostka navrhla hlasovat o tom, že odpovíme:
Trváme na nesouhlasu s odpočívkou a na území stavby žádné sítě v majetku obce nemáme. Pan Šmída
by ještě případně požádal o pomoc nevládní organizace. Dále zaznělo, že budeme požadovat zápis
z jednání, ve kterém by měly být shrnuty možné ústupky ze strany ŘSD.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpovědět, že nesouhlasíme s odpočívkou a na území stavby žádné
sítě v majetku obce nemáme.
Pro
Usnesení č. 34 bylo schváleno
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8

Proti

0 Zdrželi se

0

16) Pozemky:
a) nákup pozemků p. č. 71/5 o výměře 37 m², 72/4 o výměře 19 m² a 72/5 o výměře 39 m² zahrada
a p.č. 5651 o výměře 17 m² ostatní plocha v k. ú. Staré Město u Moravské Třebové
Starostka vysvětlila, že v rámci opravy komunikace pod bytovkou se starostka spojila s geometry, kteří
zaměřili plot firmy protechnik s.r.o. a zaměřili pozemky, které by byla firma ochotna obci prodat.
Poslední pozemek, který byl obci nabídnut k odkupu, je pozemek paní Krejzkové-Hubáčkové. Majitelé
za tyto pozemky chtějí jiné pozemky. Rozvinula se diskuze, musel by se udělat oddělovací geometrický
plán. Obec by pozemky odkoupila za cenu 90 Kč/m² a zaplatila by také zhotovení GP. Firma
protechnik s.r.o. chce odkoupit obecní pozemky, aby se dostala na svůj pozemek od letiště. Má zájem
o odkup pozemků, které má nyní zaplocené Aeroklub. Pan Pinkava řekl, že by se nejprve zeptal letiště na
vyjádření, zda s tím takto souhlasí. Pan Šmída řekl, že by jim prodal to, co chtějí a s letištěm se musí
domluvit sami.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p. č. 71/5 o výměře 37 m² od paní Hany KrejzkovéHubáčkové, Staré Město , 569 32 Staré Město, a pozemků p. č. 72/4 o výměře 19 m² a 72/5
o výměře 39 m² zahrada a p. č. 5651 o výměře 17 m² ostatní plocha v k.ú. Staré Město u Moravské
Třebové od firmy protechnik s.r.o., Staré Město 247, 569 32 Staré Město, IČ:25995570,
za 90 Kč/m² a úhradu zhotovení GP.
Pro

8

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 35 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhotovením geometrického plánu na odkup části obecních pozemků
firmou protechnik, s.r.o., Staré Město 247, 569 32 Staré Město, IČ:25995570, které užívá Aeroklub.
Pro

8

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 36 bylo schváleno
b) pronájem části pozemku p.č. 7/10 o výměře cca 180 m²
Paní starostka vysvětlila, že majitelka chaty v Petrušově si podala žádost o pronájem části pozemku,
který by chtěla využívat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem části pozemku p. č. 7/10 o výměře cca 180 m².
Pro
Usnesení č. 37 bylo schváleno
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8

Proti 0 Zdrželi se

0

Ad 17) Různé:
a) posilovna
Ing. Gálová vysvětlila, že od letošního roku udělala pro TJ všeobecné podmínky a chtěla by, aby tyto
podmínky platily pro všechny, kteří využívají obecní prostory pro sport. Jednala proto s panem
Pastýřem, který má na starosti posilovnu v sokolovně. Ing. Gálová má s dosavadním prostorem, ve
kterém se posilovna nachází jiný záměr. Po dohodě s paní ředitelkou by prostor ráda využila jako šatnu
pro ZŠ a MŠ Staré Město a také pro všechny kroužky, které nyní v sokolovně probíhají. Pan Pastýř chce
k tomuto vyjádření zastupitelstva. Pan Pastýř tvrdí, že vybavení posilovny je jeho. Bohužel již nelze
dohledat, které stroje patří Tělovýchovné jednotě a které jsou ve vlastnictví pana Pastýře. Obec má
v evidenci až stroje novější. Pan Pinkava se zeptal, co z posilovny obec má. Ing. Gálová odpověděla, že
obec z posilovny nic nemá, protože ji provozuje soukromá osoba v obecních prostorách, aniž by platila
nějaký nájem. Paní Dopitová řekla, že si již nepamatuje, jestli byla nějaká nájemní smlouva, ale uvedla,
že přístavba se stavěla pro využívání na posilovnu a byla již asi 3x vykradena. Myslí si, že pokud pan
Pastýř tvrdí, že stroje jsou jeho, tak má asi pravdu, protože si nepamatuje, že by obec kupovala nějaké
stroje. Dále paní Dopitová dodala, že pan Pastýř nemá problém s tím, že by měl platit nájem. Do
posilovny chodí asi 15 lidí. Paní Dopitová si myslí, že by se nemělo likvidovat něco, co funguje, kvůli
posilovně byly nainstalovány mříže a zabezpečovací zařízení. Rozvinula se diskuze o možném umístění
chybějící šatny. Paní Dopitová navrhla udělat s panem Pastýřem klasickou nájemní smlouvu se
stanoveným nájemným. Paní Burešová řekla, že je pravda, že šatna v sokolovně chybí, ale zdá se jí
paradoxní, že šatna, kterou škola měla a využívala ji, se změnila na další bufet s nábytkem napevno.
Starostka oponovala, že v tomto prostoru byl vždycky bufet. Ing. Gálová by posilovnu přesunula na
sportovní areál, kde by posilující měli i sprchy. Uvedla, že jsou pěkné prostory v sokolovně pod
jevištěm, kde dříve bývala kotelna a uhelna a že by se dalo do budoucna uvažovat o úpravě těchto
prostor na posilovnu. Diskuze o možném přesunutí posilovny. Je třeba vyřešit především to, že posilovnu
využívá soukromá osoba bez jakéhokoliv nájmu. Paní Burešová řekla, že je škoda, že je teď, když není
fotbal sportovní areál tak nevyužitý. Zastupitelé se rozhodli o tomto ještě jednat a konečné rozhodnutí
odložit na další jednání zastupitelstva.
b) projekt na chodníky v Radišově a u Dětřichova
Na minulém jednání zastupitelstva se zastupitelé domluvili, že se s projektem současně zpracuje
realizační dokumentace. Informace od firmy Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o. je taková, že realizační
dokumentace se dopředu nedělá, ale až při požádání o dotace a po stavebním povolení.
c) informace o opravě 2. NP obecního úřadu
Starostka informovala, že celá oprava včetně počítačového datového vedení vyšla na 607 786 Kč včetně
DPH. Zednické práce byly navýšeny o 1 000 Kč, protože bylo na chodbě zrušeno umyvadlo. Na příští
rok je naplánována oprava přízemí, kde je problém především ten, že nevíme, kde vede odpad. Navíc se
bude tedy řešit především voda a kanál.
d) informace o studii obnovy veřejné zeleně
Paní starostka jednala s firmou SAFE TREES, s.r.o. Brno, aby nám vypracovala studii obnovy veřejné
zeleně. Paní starostka si vytipovala stromy, které by chtěla. To však firma odmítla s tím, že je vždy nutné
udělat všechny stromy na daném území. Nyní nám pan Havlíček, který dělal revitalizaci na Kolberku
obešel stromy v obci a nabídl, že by zajistil odborné prořezání stromů. Hodně stromů v obci je již starých
a jsou v havarijním stavu.
e) informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Starostka informovala, že dne 22. 10. 2019 proběhla na obecním úřadě finanční kontrola hospodaření –
dílčí audit. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a chyby.
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f) postup prací - komunikace a odvodnění hřbitova
Paní starostka sdělila, že u opravy komunikace u sokolovny nastaly problémy ve formě víceprací, kdy
dle zhotovitele projekt nesouhlasí s rozpočtem. Uskutečnilo se společné jednání se stavebním dozorem
a osloven byl také projektant. Zhotovitel původně požadoval částku přes 600 000 Kč za vícepráce, nyní
se částka snížila na 400 000 Kč. Stavební dozor požaduje další snížení o cca 200 000 Kč. Jednání stále
probíhají. Případně bude nutné svolat mimořádné jednání zastupitelstva.
Co se týče odvodnění hřbitova, tam je termín zhotovení do konce listopadu 2019 a nyní již probíhají
terénní úpravy.
g) předání bistra na sportovním areálu ke dni 15. 10. 2019
Starostka informovala, že paní Záplatová ke dni 15. 10. 2019 zavřela a předala bistro na sportovním
areálu, protože sportovní areál nikdo nenavštěvoval kvůli chladnému počasí.
h) rozbitá zastávka v Radišově
Starostka informovala, že neznámý vandal rozbil celkem 6 kusů skel na autobusové zastávce v Radišově.
Je s podivem, že si nikdo ničeho nevšiml, ani nikdo nic neslyšel. Cena za opravu je cca 24 000 Kč.
Autobusová zastávka je naštěstí pojištěná, naše spoluúčast bude 1 000 Kč.
ch) sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů bude 4. listopadu u Sokolovny
Starostka informovala, že v pondělí 4. 11. 2019 proběhne u Sokolovny ve Starém Městě v době od 8:00
hodin do 19:00 hodin sběr nebezpečných, velkoobjemových odpadů, elektrozařízení, železa a papíru.
Ad 18) Diskuze
O slovo se přihlásil pan Mlčoch a zeptal se, kdy se bude opravovat chodník na Kolberk, jak pokračuje
příprava na cyklostezku na Moravskou Třebovou a zda pan Drbohlav již zaplatil částku za telefony. Paní
starostka odpověděla, že na chodník na Kolberk projektant připravuje projekt, pro cyklostezku bude
v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav nachystána plocha. Projektant, který dělal
projekt na cyklostezku, s námi vůbec nekomunikuje. Případ pana Drbohlava se dal k vymáhání exekuční
kanceláři, která nám odpověděla, že pan Drbohlav není k zastižení a nemá žádný majetek k exekuci.
Chtěli vědět, zda mají i nadále pokračovat ve vymáhání. Zastupitelstvo rozhodlo, že se bude ve
vymáhání pokračovat dál.
Přihlásila se o slovo paní Kejdová a řekla, že zjistila, že pár lidí má problém s její osobou. Chtěla by
důrazně požádat, aby tito lidé své soukromé výpady řešili mimo prodejnu COOP. Paní Kejdová si myslí,
že pokud to někdo řeší přes její zaměstnání, tak je to hnus a je to smutné. Starostka s tím také souhlasí.
Paní Burešová se zeptala, zda je již s projektantem na cyklostezku podepsána smlouva. Paní starostka
odpověděla, že není, protože opravenou smlouvu projektant paní starostce již nevrátil a vůbec s obcí
nekomunikuje. Město Moravská Třebová s ním již ze stejného důvodu rozvázala spolupráci. Pan
projektant vůbec nespolupracuje ani s projektantkou komplexních pozemkových úprav. Existuje s ním
smlouva, která ale není stále podepsaná, proto jsme mu zatím ani nic neplatili.
Ad 19)Závěr 21:00 hod.
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