Zápis z jednání obecního zastupitelstva 18. 12. 2019
č. j. 13/2019
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Burešová Romana, Ing. Gálová Helena, Kejdová Jana, Řezníčková Jarmila, Šmída Jiří, Trunda
Jan
Omluveni: Dopitová Ludmila, Pinkava Josef
Neomluveni: Ing. Báča Petr
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Bc. Mausová Hana
Ověřovatelé:
Burešová Romana, Trunda Jan
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
 Schválení aktualizovaného plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových
úprav Petrušov.
 Rozpočtové opatření obce č. 10.
 Rozpočet ZŠ na r. 2020 + rozpočtový výhled ZŠ r. 2021 – 2022.
 Rozpočet obce na r. 2020 + rozpočtový výhled r. 2021 – 2022.
 Pověření starostky změnami rozpočtu obce do konce r. 2019.
 Finance:
 místní poplatek za komunální odpad na r. 2020,
 stočné na r. 2020 a Aeroklub,
 poplatek za odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů za r. 2019,
 cena vodného pro rok 2020.
 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpad.
 Schválení nájemce nebytového prostoru v Sokolovně – posilovna.
 Nabídka na odkup zařízení dětské lékařské ordinace a čekáren.
 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o svozu a likvidaci komunálního odpadu – Technické služby.
 Revokace pořízení stroje na sečení travnatých ploch.
 Výzva na výběrové řízení – stroj na sečení travnatých ploch obce.
 Pozemky:
 Záměr na pronájem části pozemků p.č. 83, 2164/20 k.ú. Staré Město u Moravské Třebové,
44/5, 43/2 a 762 v k.ú. Radišov.
 Žádosti:
 o neinvestiční a investiční dotace, dary + veřejnoprávní smlouvy.
 Různé:
 Dohoda o ukončení nájmu nebytového prostoru v budově zdravotního střediska,
 Tříkrálová sbírka.
 Diskuze + Závěr.
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Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrhy na doplnění programu:
Paní starostka navrhla doplnit původní program o bod:
- Stavební dozor na chodník od MŠ po křižovatku na Petrušov (jako samostatný bod)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o stavební dozor na chodník od MŠ po
křižovatku na Petrušov.
Pro

6

Proti

Zdrželi se 0

0

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

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno
Ad 1) Schválení aktualizovaného plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav
Petrušov.
Paní starostka přivítala zástupce Státního pozemkového úřadu z pobočky ze Svitav Ing. Tomáše
Havigera, který vede správní řízení a za zpracovatele pana Ondřeje Pavlíčka – odpovědného projektanta
od firmy Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o. Vysoké Mýto, kteří navštívili jednání Zastupitelstva obce
Staré Město, aby nás seznámili s aktualizovaným Plánem společných zařízení, který je zpracovaný
v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Petrušov. Do aktualizovaného plánu byly doplněny
další doplňkové cesty k zpřístupnění pozemků vlastníků. Dvě cesty byly vypuštěny a u dvou cest došlo
k úpravě trasy. Ing. Haviger seznámil zastupitele se všemi změnami, které jim také názorně ukázal
v mapě. Ing. Haviger doplnil, že veškeré změny se také promítly do Technické zprávy a všechny cesty
byly umístěny do parcel. Se všemi změnami byl seznámen také Sbor zástupců.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci návrhu plánu společných zařízení zpracovaného v rámci
komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Petrušov.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

Usnesení č. 3 bylo schváleno
18:09 zástupci KPÚ se rozloučili, popřáli všem krásné svátky a opustili jednání zastupitelstva.
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0

Ad 2) Rozpočtové opatření obce č. 10
Přednesla paní účetní Lenka Antlová.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 10 ze dne 18. 12. 2019.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
Ad 3) Rozpočet ZŠ na r. 2020 + rozpočtový výhled ZŠ r. 2021-2022
Paní Antlová informovala, že návrh rozpočtu pro Základní školu a mateřskou školu Staré Město byl
vyvěšen na úřední desce od 25. 11. do 18. 12. 2019. Paní Antlová vysvětlila, že je zákonnou povinností
návrh rozpočtu zveřejňovat.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Staré Město, okres Svitavy na rok 2020.

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
Paní Antlová dále vysvětlila, že Základní škola a mateřská škola Staré Město má ze zákona také
povinnost sestavit výhled hospodaření, který byl rovněž 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 2022.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno
Ad 4) Rozpočet obce na r. 2020 + rozpočtový výhled r. 2021-2022.
Paní Antlová informovala, že návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce od 25. 11. do 18. 12.
2019. V rozpočtu obce na rok 2020 se počítá s příjmy ve výši 18.835.400 Kč, předpokládané výdaje ve
výši 26.318.300 Kč + splátka úvěru (kanalizace) 850.000 Kč. Částka na vyrovnání schodkového
rozpočtu ve výši 8.332.900 Kč bude čerpána z účtu, na kterém je nyní cca 10.000.000 Kč.
Paní Antlová vysvětlila, že v rozpočtu po jeho vyvěšení došlo k několika změnám, a to posílení
výdajových položek v kapitolách: Zastupitelstvo obce + 70 000 Kč, Vodní hospodářství + 9 550 Kč,
Školství + 50 000 Kč, Kultura (rozhlas) + 70 000 Kč a Investice sběr a svor komunálních odpadů (sběrné
místo) + 150 000 Kč, tj. celkem 349 550 Kč. Před samotným schválením rozpočtu je tedy ještě třeba
schválit žádosti o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací, které nám poslal Skupinový vodovod
Moravskotřebovska.
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Paní starostka vysvětlila, že se jedná celkem o čtyři žádosti o poskytnutí dvou investičních a dvou
neinvestičních dotací v celkové výši 9550 Kč. Jedná se o dotaci na projektové dokumentace zbylých čtyř
částí výměny vodovodních řadů. Jsou to - první úsek naproti bytovce č.p. 41 – ve výši 2 400 Kč, druhý
úsek k letišti a sportovnímu areálu ve výši 1 400 Kč, třetí úsek za poštou ve výši 2 000 Kč a čtvrtý úsek
na Bílou Studni ve výši 3 750 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dvě žádosti o neinvestiční dotace a dvě žádosti o investiční dotace
v celkové výši 9 550 Kč Skupinovému vodovodu Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 01
Moravská Třebová, IČ: 72053453.
Pro

6

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje čtyři veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dvou neinvestičních
dotací a dvou investičních dotací v celkové výši 9 550 Kč se Skupinovým vodovodem
Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 72053453.
Pro

6

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
Paní Antlová vysvětlila, že ještě došlo v návrhu rozpočtu k navýšení částky za zpevnění na nově
budovaném sběrném dvoře. Zatím je naplánována částka 150 000 Kč. Paní Burešová se zeptala, jaké
zpevnění se plánuje. Starostka odpověděla, že se bude jednat o zpevnění štěrkem a drcením. Buňka už
stojí, kontejner je dovezen. Prozatím je potřeba na tuto akci do rozpočtu na rok 2020 částka 150 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Staré město na rok 2020.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
Paní Antlová vysvětlila, že Obec Staré Město má ze zákona také povinnost sestavit výhled hospodaření,
který byl rovněž odvěšen na úřední desce. Rozpočtový výhled je přehled příjmů a výdajů, který Obec
sestavuje po konzultaci s Českou spořitelnou. Jedná se o orientační propočty.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled Obce Staré Město do roku 2022.
Pro
Usnesení č. 10 bylo schváleno

4

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Ad 5) Pověření starostky změnami rozpočtu obce do konce r. 2019
Starostka vysvětlila, že zastupitelstvo obce každoročně schvaluje pověření starostky provedením
předpokládaných změn rozpočtu obce do konce roku, proto o totéž žádá i pro letošní rok.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předpokládané změny rozpočtu obce na rok 2019 s tím, že tyto
změny provede starostka obce v období od posledního zasedání zastupitelstva obce do konce
kalendářního roku 2019, a to výhradně podle příslušných ustanovení zákona č.250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu. Na prvním zasedání zastupitelstva obce v roce 2020
předloží starostka obce zastupitelstvu obce ke schválení zprávu o tomto provedeném rozpočtovém
opatření.
Pro
6 Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

Ad 6) Finance
a) Místní poplatek za komunální odpad na r. 2020
Starostka navrhla zvýšit pro rok 2020 poplatek za provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního
odpadu navýšit z částky 450 Kč na částku 500 Kč za poplatníka.
Starostka doplnila, že skutečné náklady na jednoho občana činí 566,02 Kč. Tato částka se skládá z částky
pevné, která je za tříděný odpad a z částky pohyblivé, která je za směsný komunální odpad. Došlo
k velkému meziročnímu nárůstu v odpadech o více jak 170 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za provádění sběru, svozu a likvidace komunálního odpadu
pro rok 2020 ve výši 500 Kč na poplatníka.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 12 bylo schváleno
b) Stočné na r. 2020 a Aeroklub
Starostka vysvětlila, že skutečné náklady jsou 52,32 Kč/m3, proto navrhla na rok 2020 výši poplatku
36 Kč bez DPH (41,40 Kč s DPH), v květnu se bude měnit u tohoto poplatku výše DPH z 15 % na 10%,
poté se částka s DPH sníží na 39,60 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za stočné pro rok 2020 ve výši 36 Kč/m³ bez DPH.

Pro
Usnesení č. 13 bylo schváleno

5

5

Proti

0

Zdrželi se 1

Poplatek pro Aeroklub, který platí jen za vyčištění odpadních vod, navrhla starostka ponechat stejný, a to
ve výši 20,43 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za vyčištění odpadních vod pro rok 2020 ve výši
20,43 Kč/m³ bez DPH pro Aeroklub Moravská Třebová, z.s., Staré Město 220, 569 32 Staré Město,
IČ: 00528111.
Pro

Proti

6

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno
c) Poplatek za odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů za r. 2019.
Starostka vysvětlila, že tento poplatek nám platí právnické osoby zpětně. Navrhla pro rok 2019 ponechat
poplatek za odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů ve stejné výši jako v roce 2018, 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

6

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno
d) Cena vodného pro rok 2020
Cena vodného byla pro rok 2020 stanovena ve výši 47,68 Kč/m³ včetně DPH. Starostka informovala, že
se cena vodného zvýšila o 2,08 Kč. Cena vodného díky snížení DPH bude od 1. 5. 2020 snížena na
částku 45,60 Kč/m3 včetně DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výši vodného pro rok 2020.
Ad 7) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpad
Starostka vysvětlila, že je třeba změnit obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku, protože
došlo ke změně zákona o místních poplatcích. Konkrétně se jedná o vyhlášku o místním poplatku za
odpad. Hlavní změnou je zvýšení poplatku za provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu na
částku 500 Kč za poplatníka a dále došlo k několika zákonným změnám, které musíme do vyhlášky
zahrnout.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro
Usnesení č. 16 bylo schváleno

6

5

Proti

0 Zdrželi se 1

Ad 8) Schválení nájemce nebytového prostoru v Sokolovně - posilovna
Starostka připomněla, že na minulém jednání zastupitelstva jsme schválili Výzvu na pronájem
nebytových prostor určených k výkonu sportovní činnosti s minimálním měsíčním nájmem 1500 Kč, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výzva byla vyvěšena na úřední desce.
Starostka otevřela obálku s nabídkou na pronájem nebytového prostoru v Sokolovně - posilovny, od pana
Stanislava Pastýře. Pan Pastýř nabídl částku za pronájem 1600 Kč za měsíc.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytového prostoru v Sokolovně – posilovna panu
Stanislavovi Pastýřovi, Staré Město 237, 569 32 Staré Město za částku 1 600 Kč za měsíc.
Pro

6

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno
Ad 9) Nabídka o odkup zařízení dětské lékařské ordinace a čekárny
Starostka informovala, že od MUDr. Milady Kadlecové, která svou praxi končí 31. 12. 2019, obdržela
nabídku na odkup zařízení dětské lékařské ordinace a čekáren za cenu 92 000 Kč. Pan Trunda se zeptal,
co když nový nájemce bude mít své vybavení, co s tímto vybavením budeme pak dělat. Paní Kejdová
řekla, že by bylo dobré, pokud bychom mohli novému doktorovi nabídnout již zařízenou ordinaci. Paní
starostka řekla, že jí přijde lepší nabídnout zařízenou ordinaci než čtyři holé zdi. Pan Šmída řekl, že
pokud by chtěl prostory někdo využívat jinak, byl by potom problém, ale pokud by to mělo být pro
nového začínajícího lékaře, tak by to bylo dobré nabídnout ordinaci s vybavením. Pan Trunda řekl, že je
pravda, že se vždy lépe pronajímá prostor vybavený než prostor nevybavený. Ing. Gálová řekla, že si
myslí, že by to byl od nás vstřícný krok.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup zařízení dětské lékařské ordinace a čekáren od
MUDr. Milady Kadlecové, Staré Město 254, 569 32 Staré Město, IČ: 03508021, za cenu 92 000 Kč.
Pro

5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 18 bylo schváleno
Ad 10) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o svozu a likvidaci komunálního odpadu – Technické služby.
Starostka informovala, že cena za vývoz a uložení odpadů se pro rok 2020 navýší o cca 36 000 Kč, na
částku cca 608 000 Kč včetně DPH, z důvodu navýšení poplatků za uložení odpadů. Dodatek
schvalujeme každoročně na odvoz komunálního odpadu, papíru a plastu z obce. Letos je forma dodatku
trochu jiná, kdy poplatek za uložení bude účtován dle skutečně svezeného množství z obce. Od příštího
roku budeme platit i poplatek za uložení papíru.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 7 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
Usnesení č. 19 bylo schváleno

7

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Ad 11) Revokace pořízení stroje na sečení travnatých ploch
Starostka vysvětlila, že na minulém jednání zastupitelstva byl chybně schválen nákup stroje na sečení
travnatých ploch. Je nutné nyní usnesení revokovat a nově schválit vyhlášení Výzvy na výběrové řízení
na pořízení stroje na sečení travnatých ploch obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje pořízení stroje na sečení travnatých ploch - usnesení č. 22
z 27. 11. 2019.
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20 schváleno

Ad 12) Výzva na výběrové řízení – stroj na sečení travnatých ploch obce
Paní Burešová řekla, že jí paní starostka neposkytla žádné informace ohledně stroje. Paní Burešová
navrhla Výzvu odložit na příště, až bude mít informace. Paní starostka řekla, že pokud to budeme
odkládat, tak se dostaneme na ceny příštího roku, které budou o 20 – 30 000 Kč vyšší. Dále doplnila, že
program jednání byl znám týden dopředu, paní Burešová si tedy mohla o informace napsat, zatelefonovat
nebo osobně přijít na obecní úřad, ale také připouští, že technické údaje o stroji p. Burešové sama
neposlala. Pan Šmída řekl, že by se nad toto povznesl. Co zjišťoval, tak ceny za sečení se pohybují cca
1,2 Kč za m², tedy návratnost stroje by byla zhruba za dva roky. O slovo se přihlásila paní Němcová
a řekla, že by měla návrh, aby pan Buriánek, až se stroj pořídí, ho paní Burešové předvedl.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu na výběrové řízení na stroj na sečení travnatých ploch obce.
Pro 5

Proti 1

Zdrželi se 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na výběrové řízení na stroj na sečení travnatých
ploch obce s Ing. Petrem Vláškem, Karla Poura 311, 533 78 Dolní Ředice, IČ: 74836994, za částku
15 000 Kč.
Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 22 bylo schváleno
Ad 13) Stavební dozor na chodník od MŠ po Petrušov
Paní starostka vysvětlila, že oslovila firmu Agroprojekce Litomyšl, kde nyní pracuje Jan Stojaspal, DiS.,
který zpracoval projekt na schválenou výstavbu chodníku od MŠ. Paní starostka by byla ráda, kdyby Jan
Stojaspal, DiS. provedl také stavební dozor. Celková částka za stavební dozor by byla 30 250 Kč včetně
DPH. Paní starostka zastupitelům poslala také návrh Příkazní smlouvy na stavební dozor, zeptala se, zda
má ke smlouvě někdo nějaké připomínky a sama vysvětlila, jaké změny by navrhla do smlouvy
zapracovat.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na stavební dozor s firmou Agroprojekce
Litomyšl, spol. s.r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:64255611, na akci výstavba
chodníku od mateřské školy ve Starém Městě po křižovatku na Petrušov, za cenu 25 000 Kč bez
DPH.
Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 23 bylo schváleno
Ad 14) Pozemky :
a) záměr na pronájem části pozemků p.č. 83, 2164/20 v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové,
44/5, 43/3 a 762 v k.ú. Radišov.
Paní starostka vysvětlila, že jsme v letošním roce schválili zvýšení ceny za pronájem pozemků. Navýšení
se týká i starých smluv na pronájem pozemků. U čtyř starých smluv není vůbec navýšení cen řešeno,
proto je třeba smlouvy ukončit, nově vyvěsit záměr na pronájem částí pozemků, poté uzavřít smlouvy
nové na pronájem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem části pozemků p.č. 83, 2164/2, 2164/20 v k.ú.
Staré Město u Moravské Třebové, p.č. 44/3, 44/5, 43/2 a 762 v k.ú. Radišov, dle přílohy
katastrálního snímku.
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno
Ad 15) Žádosti:
a) o finanční dary
Starostka řekla, že jsme od třech rodin z Petrušova dostali žádost o příspěvek na dopravu dětí do školy,
protože nemají možnost využívat veřejnou dopravu, která Petrušovem neprojíždí. O příspěvek žádá
rodina paní Matoušů, rodina Němcova a rodina pana Hegra.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč celkem třem rodinám
z Petrušova – rodině paní Martiny Matoušů, Petrušov 8, 571 01 Moravská Třebová, rodině paní
Markéty Němcové, Petrušov 1, 571 01 Moravská Třebová a rodině pana Hegra, Petrušov 25, 571
01 Moravská Třebová.
Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 25 bylo schváleno
Ad 15) Různé:
a) Dohoda o ukončení nájmu nebytového prostoru v budově zdravotního střediska
Starostka řekla, že máme připravenu Dohodu a narovnání pro MUDr. Miladu Kadlecovou s tím, že za
odkup nábytku jí zaplatíme do konce ledna 2020. Paní Antlová požádala, zda by bylo možné částku
zaplatit například až v únoru, jinak by se opět musel měnit rozpočet. Paní starostka řekla, že to probere
s MUDr. Kadlecovou.
b) Metodické doporučení – odměňování zastupitelů
Paní starostka sdělila, že jsme obdrželi metodické doporučení ohledně odměňování zastupitelů. Se
zastupiteli to probere na pracovní schůzce.
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c) Čištění odpadních vod
Paní starostka vysvětlila, že ji v týdnu navštívili zástupci firmy Recprojekt, kteří budou připravovat
projekt na splaškovou kanalizaci v Dětřichově. Se zástupci firmy starostka sjedná schůzku společně se
zastupiteli a ráda by řešila splaškové vody v místní části Starého Města u Dětřichova společně s obcí
Dětřichov.
d) Tříkrálová sbírka
Starostka sdělila, že i v příštím roce proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Hlavním koledovacím dnem
bude sobota 4. 1. 2019.
e) Komplexní pozemkové úpravy Staré Město
Paní starostka informovala o tom, že jí volala projektantka KoPÚ Staré Město, ohledně změn, kvůli
kterým by v lednu přijela, aby je mohla zastupitelům odprezentovat.
Ad 16) Diskuze
O slovo se přihlásil pan Kumstát a řekl zastupitelům, ať zkusí hádat, kolik stála přestavba posilovny
a Klubu důchodců. Přestavba stála 600 000 Kč, a když se pan Kumstát bavil s panem Arnoštem Bártou,
tak ten mu řekl, že by to s klukama zvládl udělat za částku 300 000 Kč. Pan Kumstát proto nechápe, jak
se může nyní dělat venkovní učebna pro 15 dětí za 2 500 000 Kč. Myslí si, že když se obci daří, tak na ní
chce každý vydělat. Pan Kumstát také vyzval zastupitele, aby popřemýšleli, zda by se nemohla udělat
nějaká místnost za jevištěm. Pan Šmída odpověděl, že co se týká venkovní učebny, tak nové projekty
jsou za jiné peníze. Paní Němcová řekla, že venkovní učebna je pro celou ZŠ, kde je cca 52 dětí, které již
potřebují něco lepšího, protože doba jde dopředu. Paní starostka doplnila, že co se týká realizace
venkovní učebny, je nutné také vykácet smrky, co jsou na školní zahradě, které nyní stíní nové výsadbě.
Smrk tam zůstane jen jeden. Bylo to řešeno s arboristou a budou se dělat také další úpravy v zeleni nejen
ve škole, ale také jinde po obci.
O slovo se přihlásil pan Mlčoch a zeptal se, zda byl dodržen projekt na odvodnění hřbitova. Podle něj byl
uložen 1 m zeminy a v projektu bylo 30 cm zeminy. Paní starostka odpověděla, že to řešila s firmou
AVJ-Stavby a ta sdělila, že to na závadu není. Pan Mlčoch se zeptal, že bylo řečeno, že obec na tomto
ušetří, tak kolik ušetřila. Paní starostka řekla, že na minulém jednání zastupitelstva se schvalovaly
vícepráce a méněpráce a tato situace v nich byla obsažena. Pan Mlčoch řekl, že chce do zápisu uvést, že
investor nerozhodl o změně projektu, pokud budou problémy, že je to kvůli tomu, že byl změněn projekt.
Paní starostka řekla, že stavební dozor byl zároveň projektant, pokud ten s tím souhlasil, nevidí v tom
problém. Paní Burešová řekla, že to vše bude zaznamenáno v deníku. Pokud by byly problémy, tak se dá
do deníku jít. Starostka se zeptala pana Mlčocha, zda zná projekt na odvodnění hřbitova, na což pan
Mlčoch neodpověděl. Starostka odpověděla za něj, že ho nezná. Pan Mlčoch se zeptal pana Šmídy, zda
se u projektu Staré Město – Jih dělala změna projektu a zda to odsouhlasil investor. Pan Šmída
odpověděl, že ano, protože projekt byl starý a k jeho změně se vyjadřovali všichni zúčastnění včetně
stavebního úřadu.
Paní starostka poděkovala za účast a popřála všem krásné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví, štěstí
a mnoho sil pro řešení dalších úkolů, které přijdou.
Ad 17)Závěr 19:30
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