Zápis z jednání obecního zastupitelstva 27. 11. 2019,
č. j. 12/2019
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Ing. Báča Petr, Burešová Romana, Ing. Gálová Helena, Kejdová Jana, Řezníčková Jarmila,
Šmída Jiří, Trunda Jan
Omluveni: Dopitová Ludmila, Pinkava Josef, Ing. Báča Petr se omluvil, na jednání zastupitelstva dorazí
později.
Neomluveni:
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Bc. Mausová Hana
Ověřovatelé:
Burešová Romana, Trunda Jan
Paní starostka vyzvala přítomné, aby minutou ticha uctili památku pana Ladislava Khýra. Pan Ladislav
Khýr byl aktivním členem obecní výjezdové jednotky hasičů a také bývalým zaměstnancem obce.
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
 Smlouvy:
 Rámcová kupní smlouva – Marek Křešťan – MAKROOILS CZ, Hradec Králové,
 Smlouva o poskytnutí služeb – Libor Černohlávek, Církvice,
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – AVJ – Stavby, Svitavy,
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – M-Silnice, Chrudim.
 Schválení zhotovitele venkovní učebny u základní školy.
 Schválení zhotovitele na stavbu chodníku od MŠ po křižovatku na Petrušov.
 Pořízení venkovních fitness strojů u Sokolovny.
 Rozpočtové opatření obce. č. 9.
 Žádost o dotaci z Dotačních programů Pardubického kraje na rok 2020.
 Posilovna ve Starém Městě.
 Úprava řádu Sokolovny.
 Vklad nově vybudovaného majetku obce do Skupinového vodovodu MT.
 Obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích – z ubytování, ze psů a ze vstupného.
 Plán inventur na rok 2019.
 Rozšíření služeb obecního rozhlasu.
 Žádosti:
 o pronájem bistra na sportovním areále Staré Město,
 o opravu komunikace k zahrádkářské osadě Kolberk.
 Pozemky:
 Pronájem části pozemku p.č. 7/10 o výměře cca 180 m² v k.ú. Petrušov.
 Různé:
 projekt na autobusovou zastávku v Radišově,
 kamerový monitorovací systém,
 samochodný stroj na sečení obecních travnatých ploch,
 informace o závěru zjišťovacího řízení k odpočívce u D35,
 informace o kontrole FV a KV.
 Diskuze.
 Závěr.
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Návrhy na doplnění programu:
Žádné.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Ad 1) Smlouvy:
a) Rámcová kupní smlouva – Marek Křesťan – MAKROOILS CZ, Hradec Králové
b) Smlouva o poskytnutí služeb –Libor Černohlávek, Církvice
Starostka vysvětlila, že jsme dostali dvě nabídky na zpětný odběr olejů.
1. nabídka byla od pana Marka Křesťana z firmy MAKROOILS CZ, Hradec Králové, který by od nás
olej odebíral za úplatu a nádoby na olej by nám zdarma dodal i je odebíral. Olej by však musel být
zbaven všech nečistot a vody.
2. nabídka je od pana Libora Černohlávka z Církvice, který by olej odebíral za 605 Kč včetně DPH za
jednu odběrnou nádobu za rok. Pan Černohlávek nemá podmínku, že olej musí být čistý. Technické
služby v Moravské Třebové využívají tohoto odběratele. Čištění oleje odebraného od lidí by bylo velice
složité. Paní Starostka navrhla hlasovat o smlouvě s panem Černohlávkem. Ze začátku by objednala
jednu nádobu a odvoz jednou za měsíc nebo na zavolání.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb s Liborem Černohlávkem, Jakub 38,
285 33 Církvice, IČ: 16539184.
Pro

6

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno
c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – AVJ – Stavby, Svitavy
Starostka vysvětlila, že firma AVJ-Stavby s.r.o., která dělala odvodnění hřbitova, nyní žádá o zvýšení
částky na vícepracích, protože v rozpočtu nebyla částka za uložení a odvoz výkopku. Jedná se o částku
82 000 Kč navíc oproti původní smlouvě.
O slovo se přihlásil pan Mlčoch a zeptal se, zda práce na odvodnění probíhaly dle projektu. Pan Mlčoch
požádal paní Burešovou jako členku kontrolní komise, aby zjistila, zda byla změna v projektové
dokumentaci. Pan Mlčoch by chtěl vědět, kdo projekt změnil. Paní starostka řekla, že zítra má s firmou
schůzku, tak se jich na to zeptá. Pan Mlčoch požaduje udělat kontrolní sondu a zjistit poměr štěrku
a hlíny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – AVJ – Stavby s.r.o., Lanškrounská
404/36, 568 02 Svitavy, IČ: 03199339.
Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno
2

6

Proti

0

Zdrželi se 0

d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – M-Silnice, Chrudim.
Paní starostka vysvětlila, že firma M-Silnice opravovala komunikaci u sokolovny a finální povrch
komunikace v lokalitě Staré Město-Jih. Firma v prvním dodatku žádá o prodloužení doby dokončení díla
z konce října do 29. listopadu a o částku 210 000 Kč bez DPH za větší zpevněné plochy, které tvoří
¾ této částky a zbývající ¼ tvoří nový propustek, nová dešťová vpusť s potrubím, také příčný
odvodňovací kanálek a proti projektu více domovních vjezdů, včetně vstupu do prostoru pod mateřskou
školou.
V pátek bychom měli přebrat hotové dílo.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu komunikace u sokolovny,
prodloužení termínu realizace do 29. 11. 2019 a navýšení ceny o maximálně 210 000 Kč bez DPH,
s firmou M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868.
Pro

6

Zdrželi se 0

Proti 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
V druhém dodatku firma žádá prodloužení doby dokončení díla z konce října do 29. listopadu na
zhotovení finálního povrchu v lokalitě Staré Město – Jih, včetně chodníků.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vybudování nové komunikace
v lokalitě Staré Město-Jih, prodloužení termínu realizace do 29. 11. 2019, s firmou M-Silnice a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868.
Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
Ad 2) Schválení zhotovitele venkovní učebny u základní školy
Starostka sdělila, že celkem bylo osloveno 8 firem, ale nabídku poslala pouze jedna firma, a to firma
pana Luboše Němce z Radišova, Zednictví Němec & syn. Pan Luboš Němec podal nabídku s cenou
2 857 335,94 Kč vč. DPH.
Pan Němec splnil všechny podmínky výzvy a hodnotícím kritériem byla pouze cena.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitelem venkovní učebny u základní školy pana Luboše Němce,
Zednictví Němec & syn, Radišov 12, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 735 83 065, za cenu
2 857 335,94 včetně DPH.
Pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno

3

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Ad 3) Schválení zhotovitele na stavbu chodníku od MŠ po křižovatku na Petrušov
Starostka sdělila, že celkem bylo osloveno 7 firem a nabídku poslalo 5 firem.
Nabídku poslaly tyto firmy:
Hroší stavby Morava a.s. Olomouc
Building Expert s.r.o. Praha
Luboš Němec – Zednictví Němec & syn Radišov
AVJ-Stavby s.r.o. Svitavy
PP Group CZ s.r.o. Proseč
EVT Stavby s.r.o. Svitavy
Hodnotícím kritériem byla pouze cena. Nabídku s nejnižší cenou předložila firma AVJ-Stavby s.r.o.
Svitavy.
Starostka navrhla schválit zhotovitelem stavby chodníku od MŠ po křižovatku na Petrušov firmu
AVJ-Stavby s.r.o. Svitavy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitelem stavby chodníku od MŠ po křižovatku na Petrušov
firmu AVJ-Stavby s.r.o., Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy, IČ: 031 99 339 za částku
984 981 Kč bez DPH.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno
Ad 4) Pořízení venkovních fitness strojů u Sokolovny
Starostka vysvětlila, že nám v letošním rozpočtu zůstaly peníze, stroje bychom tedy koupili ještě letos,
ale umístili bychom je až v příštím roce.
Ing. Gálová vysvětlila, že by se jednalo o fitness stroje na procvičení všech partií těla, aby je mohli
například využít i cvičící při kruhovém tréninku. Paní Burešová se zeptala, jestli tam bude něco pro děti.
Ing. Gálová odpověděla, že pro děti uvažujeme o pyramidě na lezení. Celková cena za pořízení všech
fitness strojů je cca 245 000 Kč včetně DPH. Součástí by byl i pingpongový stůl, který by se umístil na
sportovní areál. Pan Šmída se zeptal, o kolik se jedná strojů. Ing. Gálová odpověděla, že se jedná
o 7 strojů. S firmou by se sepsala Smlouva o úschově zboží, kdy by stroje byly letos zakoupeny
a vyzvednuty v příštím roce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení venkovních fitness strojů u Sokolovny + Smlouvu o úschově
zboží od firmy COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 290 37 221.
Pro
Usnesení č. 8 bylo schváleno

4

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Ad 5) Rozpočtové opatření obce č. 9
Přednesla paní starostka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 9 ze dne 27. 11. 2019.

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
Ad 6) Žádost o dotaci z Dotačních programů Pardubického kraje na rok 2020
Starostka řekla, že máme nachystanou žádost o dotaci na výměnu hracích ploch na minigolf. Až 70% by
šlo z dotace. Celková částka je cca 178 000 Kč včetně DPH a z dotace bychom mohli dostat až
124 600 Kč. Žádost o dotaci z Dotačního programu cestovního ruchu, Pardubického kraje na rok 2020,
budeme podávat v lednu 2020.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o dotaci z Dotačních programů Pardubického kraje
na rok 2020 na opravu hracích prvků na hřišti minigolfu na sportovním areálu ve Starém Městě.

Pro

6

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
Ad 7) Posilovna ve Starém Městě
Návštěvníci posilovny byli přítomni na jednání zastupitelstva obce Staré Město.
Ing. Gálová, která se intenzivně věnovala, zda využít prostor posilovny jako šatnu pro děti nebo prostor
ponechat jako posilovnu, vysvětlila, že bychom nyní schválili výzvu na pronájem nebytových prostor
a případně bychom do budoucna přemýšleli o přesunutí posilovny do jiných prostor. Šatna je
v sokolovně potřebná, protože za týden navštíví sokolovnu cca 290 cvičících. Nyní je šatna špatně
umístěna, protože se musí jít přes sál. Posilující vznesli dotaz, proč by se šatna nemohla udělat místo
Klubu důchodců. Pan Souček, za posilující, prošel s Ing. Gálovou prostory na sportovním areálu
a suterén sokolovny. Na sportovním areálu by bylo možné využít dvě místnosti, musela by se mezi nimi
vybourat příčka, ale cvičící by zde měli také vhodné zázemí (wc a sprcha), které jim v sokolovně chybí.
Pan Souček se zeptal, jak by to bylo s přístupem na sportovní areál, zda by tam mohli chodit cvičit
kdykoliv – záleželo by to na dohodě.
O slovo se přihlásila paní Němcová a zeptala se, jak to cvičící v posilovně mysleli, že by se z Klubu
důchodců udělala šatna. Paní Němcová řekla, že Klub důchodců využívají kromě důchodců také děti na
své kroužky, je tam zázemí také pro plesy a Klub se také pronajímá občanům k jejich rodinným oslavám.
Paní Burešová se zeptala, co říká pan Pastýř na případný přesun strojů. Pan Souček odpověděl, že pan
Pastýř s tím problém nemá. Sám by ani neměl stroje kam dát. Posilujícím jde pouze o odpovídající
prostor, žádné nové stroje nepotřebují. Do posilovny nyní chodí zhruba 18 lidí, takže ani s částkou za
pronájem, 1 000 – 1 500 Kč za měsíc, problém nemají. Paní Burešová se zeptala, pokud by chtěl chodit
do posilovny někdo další, zda by mohl. Pan Souček vysvětlil, že ze začátku by zájemce musel chodit
s někým ze stále cvičících, aby mu vše ukázal a předvedl a teprve potom, by mohl chodit do posilovny
sám. Pan Souček doplnil, že ze zkušenosti ví, že většina nováčků vydrží chodit 3-6 měsíců a pak chodit
přestanou.
5

18:41 Ing. Petr Báča se dostavil na jednání zastupitelstva.
Pan Šmída se zeptal, zda by ohledně náročného stěhování nebylo lepší zachovat posilovnu v sokolovně.
Rozvinula se diskuze o možném využití prostoru pod jevištěm – bývalá kotelna.
Ing. Gálová řekla, že potom by šlo rozhodně o větší investici, ale byla by to také jedna z možností. Pan
Souček řekl, že by prostředí nesmělo být vlhké a prašné.
Přihlásil se o slovo pan Mlčoch a zeptal se Ing. Gálové, že pokud sokolovnu navštěvuje cca 290
cvičících, tak jeho by zajímalo, kolik lidí platí. Ing. Gálová vysvětlila, že občané a organizace, které
pracují s dětmi, jsou osvobozeni od nájmu. Nájem platí pouze Ing. Gálová za svoje aktivity pro dospělé.
Pan Mlčoch řekl, že to chápe tak, že Ing. Gálová chce vyhnat kulturisty kvůli svým aktivitám. Pan
Mlčoch řekl, že kulturisti nikdy nebyli problémoví. Paní starostka doplnila, že problémoví nebyli, ale
také nikdy nezaplatili ani korunu. Paní Němcová řekla, že sokolovna by měla být především pro děti
a pro mladé. Ing. Gálová se tedy „omluvila“ za to, že se jí podařilo ve Starém Městě zavést spoustu
aktivit ve spolupráci s obcí i s Tělovýchovnou jednotou, které nyní úspěšně fungují.
Ing. Petr Báča se zeptal, jak by to na sportovním areálu fungovalo organizačně. Pan Souček řekl, že by to
muselo být tak jak je to teď, aby si mohli jít zacvičit, kdy by se jim to hodilo. Šlo by to ošetřit ve
smlouvě, kdy by byl doplněn jmenný seznam lidí, kteří by měli klíče a čip a byli by zodpovědní za
případné škody.
Paní Burešová se zeptala, zda je za aktivity s dětmi nájem osvobozen. Ing. Gálová odpověděla, že ano.
Od nájmu je osvobozeno nově i DDM. Ing. Gálová platí za aktivity s dospělými, tedy za dvě hodiny
cvičení týdně.
Paní Němcová řekla, že bychom měli být rádi, že se děti chtějí účastnit sportovních aktivit.
Starostka navrhla schválit Výzvu na pronájem nebytových prostor určených k výkonu sportovní činnosti
s minimálním měsíčním nájmem 1500 Kč, na dobu neurčitou. Paní starostka návrh Výzvy přečetla. Paní
starostka se zeptala, s kým by byla uzavřena nájemní smlouva. Pan Souček odpověděl, že na pana
Pastýře. Nabídku je možné podat do 18.12.2019 do 16:00 v zalepené obálce a označené: „Pronájem
nebytových prostor“.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu na pronájem nebytových prostor určených k výkonu
sportovní činnosti s minimálním měsíčním nájmem 1500 Kč, na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou 1 měsíc.
Pro

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno
Starostka ještě doplnila, že v případě více zájemců určí nájemce zastupitelstvo obce. Paní Kejdová se
zeptala kulturistů, zda by jim prostory na SA vyhovovaly více. Kulturisté odpověděli, že ano, přesun by
jim nevadil a měli by i hygienické zázemí.

6

Ad 8) Úprava řádu Sokolovny
Starostka navrhla z bodu 2 – předmětu pronájmu odstranit posilovnu a také text, že za posilovnu
odpovídá pan Pastýř.
Dále se rozvinula diskuze o případném vybírání kauce za pronájem Klubu a sokolovny. Paní starostka
s kaucí nesouhlasí. Pan Šmída řekl, že to není nic proti ničemu a je to ochrana pro obec. Je to hlavně
závazek pro toho, kdo si Sokolovnu nebo Klub půjčí, aby se choval ještě lépe. Paní Němcová řekla, že by
byla také pro vratnou aukci, aby to bylo lépe hlídáno. Měl by být člověk, který by vše předával
a přebíral. Pan Trunda řekl, že je pro kauci také. Vratná kauce za Sokolovnu 3 000 Kč a za Klub 1 000
Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu řádu sokolovny – vyjmutí posilovny a zavedení vratné kauce
za Sokolovnu 3 000 Kč a Klub 1 000 Kč.
Pro 6
Proti 0 Zdrželi se
1
Usnesení č. 12 bylo schváleno
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
8930 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, za cenu
8 930 Kč vč. DPH, 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. 13 bylo schváleno
Ad 10) Obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích – ze psů, ze vstupného a z pobytu.
Starostka vysvětlila, že je třeba změnit obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích. Konkrétně
se jedná o vyhlášky ze psů, ze vstupného a z pobytu.
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze psů. Hlavní změnou je zvýšení poplatku za 1. psa na
150 Kč a za každého dalšího psa na 200 Kč. Paní starostka ještě doplnila, že podle zákona nemůže osoba
starší 65 let platit za psa poplatek vyšší jak 200 Kč, v našem případě se o vyšší částku nejedná, tedy by
zrušila v článku 4 bod c) a d).
Přihlásil se o slovo pan Souček a zeptal se, že je povinné čipování psů, zda na něj bude obec něco
přispívat. Paní starostka odpověděla, že ne. Dále paní starostka navrhla zrušit v článku 3 odst. 5.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku ze psů
s navrženými změnami.
Pro
Usnesení č. 14 bylo schváleno

7

7

Proti

0 Zdrželi se 0

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze vstupného. Paní starostka navrhla změnit částku ze
vstupného z 15% na 10%. Za posledních 9 let byl poplatek vybrán pouze 2x. Naši občané a místní
organizace jsou od poplatku osvobozeni. Zastupitelé navrhli částku nesnižovat a nechat 15%.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku ze vstupného.
Pro

7

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno
Starostka vysvětlila, že u třetí vyhlášky, kterou je třeba změnit, se měnil pouze její název. Dříve se
jednalo o obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity, nyní se tento název mění
na obecně závaznou vyhlášku z pobytu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku z pobytu.
Pro

7

Proti

0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 16 bylo schváleno

Ad 11) Plán inventur na rok 2019
Starostka oznámila, že inventury proběhnou v době od 1. 12. 2019 do 31. 1. 2020. Součástí plánu je
složení inventárních komisí, které nechala starostka stejné jako vloni.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2019.
Pro

7 Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 17 bylo schváleno
Ad 12) Rozšíření služeb obecního rozhlasu
Starostka sdělila, že se jedná o modul Florian, který umožňuje text vyhlášení zavolat z mobilu, text je
možné také nahrávat, plánovat hlášení, ukládat hudbu. První nabídka modulu byla za 84 000 Kč a pan
Pikl, který nám provádí údržbu rozhlasu, modul nabídl za částku 69 000 Kč. Služba by byla zprovozněna
až v příštím roce, po rekonstrukci spodní části OÚ. Pan Trunda se zeptal, zda je možné také rozesílat sms
např. v případě povodní. Starostka vysvětlila, že informace jde posílat buď formou sms nebo mailem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření služeb obecního rozhlasu o modul Florian od pana Radka
Pikla, Akátová 769, 537 01 Chrudim, IČ: 63576902.

Pro
Usnesení č. 18 bylo schváleno

8

7

Proti

0 Zdrželi se

0

Ad 13) Žádosti:
a) o pronájem bistra na sportovním areále Staré Město
Starostka otevřela jednu obálku s nabídkou na pronájem bistra na sportovním areále, a to od paní
Záplatové. Žádá o pronájem od 1. 4. 2020 za podmínek uvedených ve výzvě, na dobu neurčitou za
částku 1 000 Kč za měsíc.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bistra na sportovním areále Staré Město paní Anně
Záplatové, Staré Město 106, 569 32 Staré Město, za měsíční nájem 1 000 Kč.
Pro

Proti 0 Zdrželi se

7

0

Usnesení č. 19 bylo schváleno
b) o opravu komunikace k zahrádkářské osadě Kolberk
Starostka vysvětlila, že majitelé zahrad v zahrádkářské osadě Kolberk žádají o úpravu přibližně 150 m
cesty, která je v majetku obce. Na jaře 2020 si budou opravovat cestu, která je v jejich majetku a na tuto
cestu navazuje. Paní starostka panu Knápkovi, který je předsedou zahrádkářské osady, vysvětlila, že nyní
chce především spravovat cesty občanům k jejich domům a ne k chatám. Zastupitelé se rozhodli pro
variantu, že by na nejhorší část této cesty pan Buriánek nasypal štěrk. Toto by možné bylo, jiná
rekonstrukce ne.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o opravu komunikace k zahrádkářské osadě Kolberk
nasypáním štěrku a případným zaválením.
Pro

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 20 bylo schváleno

14) Pozemky:
a) pronájem části pozemku p.č. 7/10 o výměře cca 180 m² v k.ú. Petrušov
Paní starostka vysvětlila, že majitelka chaty v Petrušově si podala žádost o pronájem části pozemku,
který by chtěla využívat. Záměr na pronájem byl vyvěšen na úřední desce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p. č. 7/10 o výměře cca 180 m² paní
Miroslavě Horáčkové, bytem Cihlářova 11/7, 571 01 Moravská Třebová.
Pro
Usnesení č. 21 bylo schváleno

9

7

Proti

0 Zdrželi se

0

Ad 15) Různé:
a) projekt na autobusovou zastávku v Radišově
Paní starostka oznámila zpracování projektu na zbudování ostrůvku pro autobusovou zastávku
v Radišově za částku 48 000 Kč bez DPH. Nyní je třeba vyhlásit výzvu na zhotovitele. Částka za
zhotovení se blíží k 1 000 000 Kč, částečně by se upravila i na druhé straně – stávající. Výstavba nové
zastávky by byla řešena v příštím roce.
b) kamerový monitorovací systém
Starostka vysvětlila, že vzhledem k tomu, co se nyní v obci stalo, že byly posprejovány dopravní značky,
což bylo řešeno s Policií, nám bylo doporučeno pořízení kamerového monitorovacího systému. Policie
by tuto službu také uvítala, ale financovat si to musíme sami. Pan Hrbata připravuje cenovou nabídku.
Pan Trunda se zeptal, jakou máme podporu v zákonech, aby si nemohl někdo stěžovat. Policie tohoto
využívat může, ale není si jistý, pokud to bude provozovat obec, zda je to možné. Přihlásil se o slovo pan
Souček a vysvětlil, že dříve bylo monitorování veřejného prostranství omezeno, ale nyní pro potřeby
Policie a pro trestní řízení využívat lze.
c) samochodný stroj na sečení obecních travnatých ploch
Paní starostka sdělila, že o zakoupení tohoto stroje požádal pan Buriánek, protože obecních pracovníků
je málo a veřejných ploch pro úpravu spousta. Pan Buriánek by chtěl nákup stroje řešit co nejdříve,
protože ceny stále rostou. Paní Burešová se zeptala, jaká je cena stroje. Paní starostka vysvětlila, že jsou
dvě varianty. Menší stroj za 390 000 Kč, nebo větší stroj za 630 000 Kč bez DPH. Ing. Petr Báča řekl, že
se na finančním výboru bavili, že pan Šmída připraví porovnání cen, pokud bychom si nechali nějakou
plochu sekat firmou, jak by to finančně vyšlo. Dohodli jsme se, že se rozhodneme na základě případné
předložené cenové nabídky na sečení. Protože porovnání předložené nebylo, nevíme, jaká by byla
návratnost při zakoupení stroje. Paní Burešová se zeptala, zda částku na pořízení tohoto stroje máme
v rozpočtu. Paní starostka odpověděla, že ano a doplnila, že pokud pracovníky pro příští rok neseženeme,
tak budeme mít jen pana Buriánka, pana Vitoucha a pana Truhláře s panem Štarhou na SA. Pracovníků
je stále málo a práce hodně. Tento stroj by práci usnadnil. Paní Burešová se zeptala, zda byl v obci
někdo, kdo nám stroj předvedl. Paní starostka odpověděla, že ano. Paní Burešová se zeptala, proč
zastupitele na předvedení stroje nikdo nepozval. Paní starostka odpověděla, že předvádění stroje bylo
domluveno na poslední chvíli, ze dne na den. Paní Burešová řekla, že i tak mohla dát paní starostka
zastupitelům vědět a kdo by byl operativní, mohl se přijít podívat. Chtěla by stroj vidět, když má o něm
hlasovat. Rozvinula se diskuze o možných řešeních.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení menšího samochodného stroje na sečení obecních
travnatých ploch za částku 390 000 Kč bez DPH.
Pro

6

Proti

0 Zdrželi se

1

Usnesení č. 22 bylo schváleno
d) informace o závěru zjišťovacího řízení k odpočívce u D35
Starostka zastupitelům tuto informaci poslala předem, pro veřejnost vysvětlila, že bude zpracována velká
EIA – Posudek vlivu na životní prostředí. Krom samotného závěru zjišťovacího řízení jsme obdrželi také
vyjádření jednotlivých institucí. Pouze MŽP ve svém vyjádření rovněž trvalo na zpracování posudku,
protože se jedná o zábor velkého množství kvalitní zemědělské půdy. Paní starostka sdělila, že jí volal
také Mgr. Radko Martínek a sdělil jí, že naše odvolání splnilo očekávání a odpočívka se odsouvá. Paní
starostku překvapilo hlavně vyjádření OŽP z Moravské Třebové, které ve svém vyjádření uvedlo, že
veřejné zájmy ochrany zemědělského půdního fondu nejsou záměrem dotčeny.
10

e) informace o kontrole FV a KV
Paní starostka přečetla zápis z kontroly finančního výboru a také zápis z kontroly kontrolního výboru.
Paní Burešová řekla, že jsme se na kontrolním výboru domlouvali, že na březen by měla být svolána
schůzka se zástupci letiště. Paní Burešová si myslí, že by bylo dobré, abychom se sešli a situaci
zrekapitulovali. Například abychom viděli rozdíl v počtu letů v loňském a v letošním roce.
f) odbor dopravy Moravská Třebová
Starostka oznámila, že jsme od odboru dopravy z Moravské Třebové dostali oznámení o zahájení
stavebního řízení – jedná se o opravu dvou cest v rámci Komplexních pozemkových úprav v Radišově.
g) Dotazník ohledně zápachu
Starostka vysvětlila, že jsme dostali žádost a dotazník ohledně zápachu v obci. Paní starostka bude ráda,
když se zastupitelé staví, aby tento dotazník vyplnila s nimi. Metodiku bude zpracovávat firma
Odour s.r.o., se kterou již starostka ohledně zápachu z Druporku v minulosti jednala.

Ad 16) Diskuze
O slovo se přihlásila paní Němcová a zeptala se, zda by bylo možné seřídit venkovní osvětlení a teď
v zimním období rozsvítit už v 16:00. Paní starostka vysvětlila, že veřejné osvětlení je na fotobuňku
a rozsvěcuje se samo.
Paní Burešová řekla, že jí chybí lampa naproti paní Křenkové. Paní starostka odpověděla, že s jejím
doplněním se počítá, jak se bude upravovat další část chodníku.
Dále se paní Burešová dotázala na odvodnění hřbitova, kdy bude možné pohřbívat. Paní starostka
vysvětlila, že budou pozváni hydrogeologové, ale až v jarních měsících. Firma AVJ-Stavby s.r.o., která
odvodnění prováděla, měla hydrogeology přizvané, bude vyhotovena zpráva. Zatím je stále zákaz
pohřbívání.
Přihlásil se o slovo pan Kumstát a řekl, že ho zklamalo, že zastupitelé zvedli ruku pro dětské hřiště, když
děti v Radišově nejsou a jen proto, že na jednání zastupitelstva přišel jeden křikloun z Radišova, který
nikdy nic neudělal. Přijde mu zajímavé, že když někdo z Radišova přijde na jednání křičet, tak
zastupitelé dostanou strach.
Dále pan Kumstát řekl, že Kulturistika má ve Starém Městě dobré jméno a přísálí v sokolovně bylo
děláno jako posilovna, a ne jako šatna. Myslí si, že sklepy pod jevištěm by bylo dobré upravit. Paní
Kejdová oponovala, že děti v Radišově jsou a rodiče by byli rádi, kdyby se s nimi měli kde scházet.
Občanům Radišova zastupitelé přislíbili pouze dětské hřiště a úpravu kolem horního rybníka. Pan Šmída
se zeptal paní ředitelky ZŠ a MŠ Staré Město, kolik je dětí z Radišova. Mgr. Kuncová odpověděla, že
v MŠ a ZŠ je 15 dětí z Radišova. Paní Němcová řekla, že si myslí, že by stačilo malé hřiště s pískem a se
skluzavkou, ale bylo by dobré nějaké hřiště vyřešit, protože Radišov se začíná rozrůstat a bylo by dobré
tam něco udělat. Všichni chtějí mít nějaké vyžití.
Přihlásil se o slovo pan Kejda a zeptal se, co zamýšlíme s bývalým kinosálem. Paní starostka řekla, že
zatím nic vymyšleno nemáme a budeme rádi za každý návrh.
Ad 17)Závěr 20.14 hod.
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