Zápis z jednání obecního zastupitelstva 5. 2. 2020,
č. j. 1/2020
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Ing. Báča Petr, Burešová Romana, Ing. Gálová Helena, Pinkava Josef, Řezníčková Jarmila,
Šmída Jiří, Trunda Jan
Omluveni: Dopitová Ludmila, Kejdová Jana
Neomluveni:
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Bc. Mausová Hana
Ověřovatelé:
Burešová Romana, Trunda Jan
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
 Zpráva starostky o provedených změnách rozpočtu od posledního zasedání do konce
kalendářního roku 2019.
 Zpráva o činnosti knihovny za r. 2019.
 Projekt na splaškovou kanalizaci v ulici k Dětřichovu.
 Schválení dodavatele stroje na sečení travnatých ploch v obci.
 Schválení výběrového řízení na stavbu autobusové zastávky v Radišově + Příkazní smlouva.
 Schválení výběrového řízení na IT vybavení venkovní učebny + Příkazní smlouva.
 Schválení výběrového řízení na vybavení venkovní učebny + Příkazní smlouva.
 Úprava prostoru pro posilovnu v kabinách sportovního areálu.
 Oprava prvního nadzemního podlaží obecního úřadu.
 Odměny neuvolněných zastupitelů.
 Počet pracovníků VPP pro r. 2020.
 Smlouvy:
 Příkazní smlouva na stavební dozor – Ing. S. Schuppler,
 Dohoda o záchranném archeologickém výzkumu – Regionální muzeum Litomyšl,
 Smlouva o dílo – projekt na fasádu základní školy – Ing. R. Kelnar,
 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
 Pozemky:
 pronájem částí pozemků p.č. 83 (870 m²), 2164/20, 2164/2 (115 m²) v k.ú. Staré Město
u Moravské Třebové, 44/5, 43/2 a 762 (580 m²) v k.ú. Radišov,
 záměr na odprodej nového pozemku č. 39/80 o výměře 32 m² v k.ú. Petrušov.
 Žádosti:
 o neinvestiční dotaci - SDH Staré Město,
 o investiční dotaci na zhotovení kanalizační přípojky k novému rodinnému domu.
 Rozpočtové opatření obce č. 1.
 Různé:
 Tříkrálová sbírka,
 Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2019.
 Diskuze.
 Závěr.

1

Návrhy na doplnění programu:
Paní starostka navrhla doplnit program jednání o body:
 Žádost o prodloužení termínu zhotovení projektové dokumentace – AGROPROJEKCE
LITOMYŠL, spol. s.r.o. (do bodu Žádosti)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o žádost o prodloužení termínu zhotovení
projektové dokumentace.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno
Schválení programu jednání zastupitelstva:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání s navrženými změnami.

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno
Ad 1) Zpráva starostky o provedených změnách rozpočtu od posledního zasedání do konce
kalendářního roku 2019.
Starostka přednesla zprávu o provedených změnách, které se provedly od posledního zasedání
do 31. 12. 2019.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11 ke dni 31. 12. 2019.

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
Ad 2) Zpráva o činnosti knihovny za r. 2019
Přednesl pan Kumstát.
Ze zprávy: Knihovna byla otevřena 60x , z toho 8x pro žáky ZŠ.
Knihovnu navštívilo celkem 508 čtenářů.
Čtenáři si vypůjčili celkem 1308 knih.
Pan Kumstát si postěžoval, že čtenářů ubývá. Škola ve Starém Městě má dobře vybavenou knihovnu,
obecní knihovnu nyní navštěvuje pouze 1. a 2. třída. Spolupráce se školou je ale výborná. V loňském
roce opět proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře, se skvělým králem, který pasování prováděl.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti knihovny.
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Ad 3) Projekt na splaškovou kanalizaci k Dětřichovu
Starostka vysvětlila, že firma Recprojekt s.r.o. připravuje projekt na splaškovou kanalizaci pro Obec
Dětřichov u Moravské Třebové, kdy by bylo možné řešit také část Starého Města u Dětřichova. Naše část
by byla projektována zvlášť samostatným objektem, a to za částku 45 000 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracovat projekt na splaškovou kanalizaci v části obce k Dětřichovu
za částku 45 000 Kč bez DPH od firmy Recprojekt, s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice,
IČ:26014327.
Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
Ad 4) Schválení dodavatele stroje na sečení travnatých ploch v obci
Paní starostka uvedla, že celkem byly osloveny 3 firmy:
- Auto SAS s.r.o., Rychnovská 577, 517 01 Solnice, IČ: 49679139,
- DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Pohled 277, 582 21 Pohled, IČ: 26013797,
- Strom Praha a.s., Helvíkovice 33, 564 01 Žamberk, IČ: 25751069.
Na obec byly do dnešního dne doručeny celkem 2 nabídky.
Nabídky podaly tyto firmy:
- Auto SAS s.r.o., Rychnovská 577, 517 01 Solnice, IČ: 49679139,
- DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Pohled 277, 582 21 Pohled, IČ: 26013797.
Hodnotícím kritériem byla pouze cena.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli schválit jako vítěze výběrového řízení:
Firmu Auto SAS s.r.o. Solnice s cenou 369 600 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatelem stroje na sečení travnatých ploch v obci firmu
Auto SAS s.r.o., Rychnovská 577, 517 01 Solnice, IČ: 49679139.
Pro

7

Proti

Zdrželi se

0

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
Ad 5) Schválení výběrového řízení na stavbu autobusové zastávky v Radišově + Příkazní smlouva
Starostka vysvětlila, že v loňském roce jsme nechali zpracovat projekt na výstavbu autobusových
zastávek v Radišově. Následně jsme zažádali o stavební povolení a nyní oslovili Ing. Petra Vláška, aby
nám zpracoval výběrové řízení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení Ing. Petra Vláška, Karla Poura 311, 533 75 Dolní Ředice,
IČ:74836994 ke zpracování výběrového řízení na výstavbu autobusových zastávek v Radišově.
Pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno
3

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu s Ing. Petrem Vláškem, Karla Poura 311, 533 75
Dolní Ředice, IČ:74836994 na zpracování výběrového řízení na výstavbu autobusových zastávek
v Radišově za cenu 15 000 Kč.
Pro
7 Proti
0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Ad 6)Schválení výběrového řízení na IT vybavení venkovní učebny + Příkazní smlouva.
Opět bychom oslovili Ing. Petra Vláška, který přímo spolupracuje s firmou EGRANT s.r.o.
Ing. Vlášek by nám zpracoval výběrové řízení na IT vybavení venkovní učebny za částku 20 000 Kč.
Částka je vyšší, protože se jedná o výběrové řízení s dotací, které je složitější a náročnější.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení Ing. Petra Vláška, Karla Poura 311, 533 75 Dolní Ředice,
IČ:74836994 ke zpracování výběrového řízení na IT vybavení venkovní učebny.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu s Ing. Petrem Vláškem, Karla Poura 311, 533 75
Dolní Ředice, IČ:74836994 na zpracování výběrového řízení na IT vybavení venkovní učebny za
částku 20 000 Kč.
Pro
7 Proti
0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Ad 7)Schválení výběrového řízení na vybavení venkovní učebny + Příkazní smlouva.
Starostka vysvětlila, že ještě není jasné, jestli bude třeba dělat výběrové řízení nebo bude stačit jen
poptávkové řízení. Paní Burešová se zeptala, za jakou částku. Starostka odpověděla, že v případě, že se
bude dělat výběrového řízení, půjde o částku 20 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení Ing. Petra Vláška, Karla Poura 311, 533 75 Dolní Ředice,
IČ:74836994 ke zpracování výběrového řízení na vybavení venkovní učebny.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu s Ing. Petrem Vláškem, Karla Poura 311, 533 75
Dolní Ředice, IČ:74836994 na zpracování výběrového řízení na vybavení venkovní učebny za
částku 20 000 Kč.
Pro
7 Proti
0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

4

Ad 8)Úprava prostoru pro posilovnu v kabinách sportovního areálu
Starostka objasnila, že na předešlých jednáních zastupitelstva jsme se bavili, že by se posilovna
přemístila na sportovní areál, ale bylo by potřeba probourat jednu stěnu. Ing. Gálová se dnes byla podívat
na SA s panem Juračkou. Paní Burešová se zeptala, zda by se prostory posilujícím líbily. Ing. Gálová
odpověděla, že ano. Nyní se musí zjistit, zda se jedná o nosnou zeď, zda by probourání bylo vůbec
možné. Zastupitelé se rozhodli tento bod přesunout na příští jednání zastupitelstva, až se zjistí další
potřebné informace.
Ad 9) Oprava prvního nadzemního podlaží obecního úřadu
V loňském roce proběhla oprava druhého podlaží obecního úřadu a v letošním roce je třeba opravit první
nadzemní podlaží obecního úřadu. Elektrikářské práce nám opět provede pan Otevřel, zednické práce
pan Němec a o správný chod IT vybavení se postará firma AZ- line. Oproti druhému podlaží je třeba
vyřešit i vodu a odpady. Jsou nyní domluveni ještě instalatéři, abychom zjistili, jak vede kanalizace.
Ing. Petr Báča se zeptal, o jakou půjde částku. Paní starostka odpověděla, že se bude jednat o částku asi
jako vloni cca 600 000 Kč. Ing. Petr Báča řekl, že už by to chtělo zadat poptávku na 2-3 zednické firmy,
zda by cena nebyla nižší. Paní starostka vyzvala zastupitele, aby někoho doporučili. Paní Burešová řekla,
že je vždy lepší, když je s čím srovnat a navrhla firmu pana Šťastného z Moravské Třebové. Paní
starostka řekla, že několik firem můžeme určitě zkusit oslovit.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy prvního nadzemního podlaží obecního úřadu
v roce 2020.
Pro
7 Proti
0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Ad 10) Odměny neuvolněných zastupitelů
Paní starostka vysvětlila, že od letošního roku jsou zákonem navýšeny odměny zastupitelů. Na pracovní
schůzce jsme se o tom již bavili a navrhli jsme částky, které poslal ve své žádosti pan Trunda. Pan
Trunda navrhl částky ve výši 2/3 maximální částky. To znamená pro předsedu výboru - 2 400 Kč, pro
člena výboru - 2 000 Kč, pro člena zastupitelstva – 1 300 Kč a pro místostarostu 21 000 Kč. Paní
starostka řekla, že pan Šmída navýšit odměnu nepožaduje. Paní starostka na základě dojednání
z pracovní schůzky navrhla navýšení odměny pro předsedu výboru 1 500 Kč, zastupitele 1 300 Kč
a místostarostku Ing. Gálovou 21 000 Kč. Pan Pinkava se zeptal, jestli přibylo tolik práce, že se bude
navyšovat. Paní starostka odpověděla, že tyto částky záleží pouze na zastupitelstvu. Paní Burešová řekla,
že po pracovní schůzce o tom doma ještě přemýšlela a přijde jí nefér, abychom na jednom jednání
zastupitelstva navýšili poplatek za opady a na dalším si navyšovali odměny. Paní Burešová dále řekla, že
několik lidí jí vyčetlo, že zastupitelé navýšili poplatek za odpady. Paní Burešové se v odměňování, zdá
nestejnoměrné, že externí členové mají částku 800 Kč pouze za výstup a členové zastupitelstva mají
odměnu 700 Kč/zastupitel + 100 Kč měsíčně za člena ve výboru. Navrhla externím členům výboru platit
také měsíčně 100 Kč. Rozvinula se diskuze.
Paní starostka navrhla hlasovat o navýšení odměny Ing. Gálové na 21 000 Kč/měsíčně.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce
21 000 Kč/měsíčně.

schvaluje

navýšení

odměny

místostarostce
Pro

Usnesení nebylo schváleno

5

3

Proti

Ing.
0

Gálové

ve

Zdrželi se

výši
4

Přihlásil se o slovo pan Mlčoch a zeptal se, zda ta nejvyšší možná částka u místostarosty, která činí až
32 000 Kč je dána počtem odpracovaných dnů a hodin. Paní starostka odpověděla, že ne, že odměna
zastupitelů je dána počtem obyvatel v obci. Pan Mlčoch se zeptal, zda si paní starostka myslí, že
dosavadní částka 10 000 Kč je malá. Paní starostka odpověděla, že ano, že si myslí, že je malá. Pan
Mlčoch řekl, že dřívější místostarostka brala pouze částku 4 000 Kč. Paní starostka řekla, že dřívější
místostarostka neměla náplň práce tak širokou jako současná místostarostka.
Přihlásil se o slovo pan Vašíček a řekl, že Ing. Gálová po dvaceti letech probudila lidi v Radišově
a udělala tam Pouť. Obrátil se na pana Mlčocha a řekl mu, že si neumí představit kolik je to práce a že on
jen chodí na každé zastupitelstvo, rejpá a rejpá, ale sám nic nedělá. Pan Mlčoch odpověděl, že zvyšovat
plat o 100% se mu zdá neadekvátní a že pokud se na Obci dějí nekalé věci, tak na ně upozorní.
Přihlásila se o slovo paní Němcová a řekla, že Ing. Gálová za tak krátkou dobu dokázala ve funkci
opravdu hodně.
Paní Burešová navrhla odměny nezvyšovat a nechat je tak jak jsou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat odměny tak, jak jsou.
Pro

3

Proti

0

Zdrželi se

4

Usnesení nebylo schváleno
Paní starostka řekla, že tedy odměny zůstávají tak jak jsou. Ona sama ale nechápe, že by se odměny
neměly navyšovat kvůli tomu, že se navýšil poplatek za odpady. Hlasování o odměnách odloží na příští
jednání zastupitelstva. Paní Burešová řekla, že to je její názor, že musí smeknout před Ing. Gálovou, že
opravdu dělá pro obec strašně moc, ale s odměnami to takhle vidí. Pan Trunda řekl, že mu to přijde
alibistické, kvůli poplatku za odpad nezvyšovat odměny. Pan Mlčoch uvedl, že souhlasí s navýšením
odměn, ale všem adekvátně. Pan Trunda vysvětlil, že navrhoval navýšení všem o stejnou poměrnou část.
Paní Němcová řekla, že navýšení poplatku za odpad o 50 Kč se jí nezdá tak hrozné. Jinde platí částku
třeba 800 Kč. Starostka řekla, že to zjišťovala v jiných obcích a poplatek 500 Kč mají i v mnohem
menších obcích již dávno. Paní Němcová řekla, že její rodiče v Rychnově platili částku 500 Kč již před
15 lety a ani tam neměli žádné slevy na důchodce.
Pan Vašíček řekl, že by o tom měl rozhodnout starosta a ne, aby ten, co něco dělá, na tom byl bitý.
Ad 11) Počet pracovníků VPP pro r. 2020.
Paní starostka sdělila, že byla na schůzce s úřadem práce a bylo jí vysvětleno, že letos jsou příspěvky na
veřejně prospěšné pracovníky značně omezené. Je možné dostat peníze na celý rok pouze pro jednoho
pracovníka, který se navíc musí účastnit poradenské činnosti a na další dva pracovníky jen na tři měsíce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2020 zaměstnat maximálně 3 pracovníky VPP.
Pro

7

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno
Ad 12) Smlouvy:
a) Příkazní smlouva na stavební dozor – Ing. S. Schuppler.
Starostka vysvětlila, že se jedná o smlouvu na stavební dozor na Venkovní učebnu Základní školy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na stavební dozor s Ing. Svatoplukem
Schupplerem, Starobranská 249/20, 787 01 Šumperk, IČO: 49596918.
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Pro

7

Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno
b) Dohoda o záchranném archeologickém výzkumu – Regionální muzeum Litomyšl
Paní starostka vysvětlila, že se jedná o archeologický výzkum na chodník od MŠ po křižovatku na
Petrušov. Při archeologickém nálezu za tento výzkum zaplatíme 15 000 Kč a v případě, že se tam nic
nenajde, tak 2 500 – 3 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s Regionálním
muzeem Litomyšl, Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, IČO: 71191283.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno
c) Smlouva o dílo – projekt na fasádu základní školy - Ing. R. Kelnar.
Starostka vysvětlila, že od projektanta místo smlouvy dostala cenovou nabídku na projekt na fasádu
základní školy za částku 98 500 Kč. Paní starostce se zdá cena příliš vysoká a uvažovala, jestli by
nestačil pouze výkaz výměr. Projektant také oznámil, že na fasádu a zateplení budovy základní školy
máme počítat s částkou cca 3 000 000 Kč.
Rozvinula se diskuze. Paní Burešová řekla, že se jí zdá za projekt na fasádu 100 000 Kč moc. Zeptala se,
zda bychom nemohli oslovit pana Stojaspala. Paní starostka odpověděla, že se s panem Stojaspalem již
bavila a ten také řekl, jestli by nestačil jen výkaz výměr. Ing. Petr Báča řekl, že mu stále vrtá hlavou,
jestli je potřeba na této staré budově dělat zateplení. Rozvinula se diskuze o možných řešeních.
Starostka navrhla nechat připravit projekt během letošního roku a nechala by udělat poptávku. Paní
Burešová se zeptala, zda se školka zateplovala. Paní starostka odpověděla, že ano. Ing. Petr Báča se
zeptal, jestli už víme, kolik se tím zhruba za rok ušetří. Paní starostka řekla, že tuto informaci od ZŠ
zatím nedostala.

d) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
Starostka předložila ke schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020.
Zastupitelé přistoupili ke schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na rok
2020 dle níže uvedené tabulky.
ŽADATEL
Josef Němec, Staré
Město 171

Schválená částka
3 000 Kč

Městská knihovna
ve Svitavách
Pavel Sýkora (pro
syny Matyáše a
Jana), Staré Město
161
Jaroslav Vavřín
(pro syny Marka a
Dominika), Staré
Město 14

2 100 Kč
6 000 Kč

6 000 Kč

ÚČEL DOTACE
33. ročník Memoriálu Josefa
Zobače – poháry, odměny
hráčům.
Nákup knih do výměnného
fondu
Startovné a členské příspěvky –
fotbal oddíl TJ Svitavy.
Materiálové vybavení a klubové
příspěvky – fotbal oddíl TJ
Svitavy.
7

Markéta Záplatová
(pro syna Štěpána),
Staré Město 253
Andrea Pospíšilová
(pro syna
Michala), Staré
Město 239
Spolek přátel
Petrušova

3 000 Kč

Středisko
sociálních služeb
Salvia, z.ú.
Charita Moravská
Třebová
Spolek branných
sportů Moravská
Třebová

8 500 Kč

3 000 Kč

5 000 Kč

50 000 Kč
2 000 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.
Provoz sociálních služeb Charity
Moravská Třebová
Pořádání 45. ročníku
Dětřichovského memoriálu

Ing. Petr Báča se zeptal, zda máme schválenu nějaký stupeň sportovní úrovně, od kdy poskytujeme
dotaci. Paní starostka řekla, že ne, ale že by se tomu chtěla letos věnovat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací v roce
2020 dle účelu dotace uvedeného v tabulce viz. výše.
Pro
6
Proti 0 Zdrželi se
1
Usnesení č. 16 bylo schváleno
e) Smlouvy o poskytnutí finančního daru
Starostka předložila ke schválení smlouvy o poskytnutí finančního daru na rok 2020 pro rodiny
(Matoušů, Hegerovi, Němcovi) na dopravu dětí do škol v celkové výši 15 000 Kč. 5000 Kč pro jednu
rodinu.
Pro
7
Proti
0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
13) Pozemky:
a) pronájem částí pozemků p. č. 83 o výměře 870 m², 2164/20, 2164/2 o výměře 115 m²
v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové a 44/5, 43/2, 44/3 a 762 o výměře 580 m² v k.ú. Radišov
Starostka sdělila, že na minulém jednání zastupitelstva jsme schválili záměr na pronájem a nyní je třeba
schválit samotný pronájem. Jedná se o čtyři staré nájemní smlouvy, u kterých došlo k navýšení cen za
pronájem pozemků, což v těchto smlouvách nebylo ošetřeno. Proto bylo třeba tyto smlouvy vypovědět
Dohodou o ukončení nájemní smlouvy a po odvěšení znovu požádat o pronájem těchto pozemků.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 83 o výměře 140 m² v k.ú. Staré Město
u Moravské Třebové paní Světlaně Seménkové, Staré Město 109, 569 32 Staré Město.
Pro
Usnesení č. 18 bylo schváleno
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7

Proti 0 Zdrželi se

0

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 83 o výměře 590 m² v k.ú. Staré Město
u Moravské Třebové paní Haně Krejzkové-Hubáčkové, Staré Město 107, 569 32 Staré Město.
Pro

7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemků p.č. 2164/20 a 2164/2 o výměře 115 m² v k.ú.
Staré Město u Moravské Třebové panu Janu Strakovi, Staré Město 300, 569 32 Staré Město.
Pro

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 20 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemků p.č. 44/5 o výměře cca 200 m2, 43/2 o
výměře 47 m2, 44/3 o výměře cca 63 m2 a 762 o výměře cca 170 m2, celkem o výměře cca 480 m²
v k.ú. Radišov paní Aleně Havlíkové, Radišov 40, 571 01 Moravská Třebová.
Pro

7

Proti 0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 21 bylo schváleno
b) záměr na odprodej nového pozemku č. 39/80 o výměře 32 m² v k.ú. Petrušov
Starostka vysvětlila, že na minulém jednání zastupitelstva jsme se bavili o tom, že chataři z Petrušova si
nechali zhotovit vrt a domluvili jsme se, že pokud si nechají pozemek geometricky oddělit, že jim ho
prodáme. Spolek chatařů si nechal oddělit 32 m², vznikl tak nový pozemek p.č. 39/80, který si chtějí
odkoupit. Nejprve je třeba schválit záměr na odprodej.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej nového pozemku 39/80 o výměře 32 m²
v k.ú. Petrušov.
Pro
7 Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 22 bylo schváleno

Ad 14) Žádosti:
a) o neinvestiční dotaci SDH Staré Město
Paní starostka informovala zastupitele, že jsme obdrželi žádost od SDH Staré Město, kteří žádají o částku
3 000 Kč na nákup pohárů, medailí a cen na Jarní pochod za zdravím a Tarokový turnaj. Starostka
navrhla nepřispívat, ostatním spolkům v obci se letos také nepřispívalo. Obec by se na akcích podílela
nákupem pohárů nebo medailí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH Staré Město.
Pro
Usnesení nebylo schváleno

9

0

Proti 2 Zdrželi se 5

b) o investiční dotaci na zhotovení kanalizační přípojky k novému rodinnému domu.
Starostka vysvětlila, že paní Nikola Cvejnová žádá o příspěvek na zhotovení kanalizační přípojky
k novostavbě rodinného domu ve Starém Městě, na kterou obec u nových rodinných domů přispívá do
částky 30 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí investiční dotace na zhotovení kanalizační přípojky
k novému rodinnému domu pro paní Nikolu Cvejnovou, bytem 561 25 Rudoltice 624, ve výši
30 000 Kč.
Pro 7
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí investiční dotace na zhotovení
kanalizační přípojky k novému rodinnému domu pro paní Nikolu Cvejnovou.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 24 bylo schváleno
c) o prodloužení termínu
Starostka vysvětlila, že s firmou Agroprojekce Litomyšl máme uzavřenu smlouvu na zhotovení projektu
na chodníky u Radišova a v části obce u Dětřichova a nyní nám firma (pan Stojaspal) poslala žádost
o prodloužení termínu k dokončení projektové dokumentace do 31. 7. 2020.
Pan Vašíček se zeptal, kudy chodník povede. Vysvětleno starostkou.
Paní Burešová se zeptala, zda se jedná o prodloužení doby o měsíc. Paní starostka odpověděla, že jde
o čtyři měsíce, problém s tím ale nemá, protože letos se ještě tyto chodníky dělat nebudou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prodloužení termínu k dokončení projektové dokumentace,
s firmou AGROPROJEKCE LITOMYŠL, spol. s r.o., do 31. 7. 2020.
Pro

7

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 25 bylo schváleno
Ad 15)Rozpočtové opatření obce č. 1
Přečetla starostka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce č. 1 ze dne 5. 2. 2020.
Pro
Usnesení č. 26 bylo schváleno
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7

Proti

0

Zdrželi se

0

16) Různé:
a) Tříkrálová sbírka
Starostka informovala o vybrané částce z Tříkrálové sbírky ve výši 18 567 Kč. Tato částka je včetně
2 200 Kč, které byly vybrány na Tříkrálovém koncertu v Kostele sv. Kateřiny ve Starém Městě dne
5. 1. 2020.
b) Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2019
Starostka dala zastupitelům na vědomí, že v roce 2019 jsme obdrželi tři žádosti o informaci podle zákona
č. 106/1999 Sb.
Žádosti se týkaly: investičních plánů obce pro rok 2019/2020, nabídky veřejných zakázek, hospodaření
obce s financemi.
c) Nájemní smlouvy na byty
Starostka informovala, že v letošním roce budou končit všechny nájemní smlouvy na byty. Jedná se
především o byty v č.p. 239. Dotace 20 let, kdy se s nájmy nemohlo hýbat, letos končí.
d) Kamerový systém v obci
Starostka vysvětlila, že v obci se rozmáhá vandalizmus, proto jsme začali řešit kamerový systém. Pan
Pinkava se zeptal, co to obnáší. Starostka odpověděla, že bychom monitorovali některá prostranství
v obci. Paní Burešová se zeptala, zda již máme nějakou nabídku. Paní starostka odpověděla, že ještě ne.
e) Ředitelka ZŠ a MŠ Staré Město – konec funkčního období
Starostka sdělila, že paní ředitelce letos končí její funkční období. Paní starostka s paní ředitelkou již
hovořila, paní ředitelka se nikam jinam nechystá a obec je s paní ředitelkou také velmi spokojená. Paní
ředitelce bude tedy prodlouženo funkční období na dalších 6 let.
f) Dlužníci obce
Paní starostka informovala, že paní Jandlová podepsanou dohodu neposlala, svůj dluh nesplácí
a nereaguje na maily ani na telefonáty. Právnička obce ji zkusí ještě jednou zkontaktovat a poté bude
postup stejný jako u pana Valenty, tzn. soudem vydaný Platební rozkaz a poté soud. Paní Burešová se
zeptala, jak je to s panem Valentou. Paní starostka odpověděla, že Platební rozkaz již byl podaný a teď
běží 15-ti denní lhůta na případné podání odvolání.
g) Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Starostka sdělila, že jsme od Ministerstva pro místní rozvoj dostali Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
Venkovní učebnu základní školy ve výši 95%, jde o částku 4 567 866 Kč.
Ad 17) Diskuze:
Přihlásil se o slovo pan Kumstát a řekl, že myslivci vloni dostali peníze na svou zábavu, tak nechápe,
proč obec nechtěla dát tu trochu peněz na fotbal a proč chtějí zrušit kulturisty, zajímalo by ho, jak to
bude dál. Zda se budou rušit hasiči. Dnes zastupitelé neodsouhlasili příspěvek na poháry pro vítěze
Tarokového turnaje. Diví se, že se to neodsouhlasilo. Paní starostka vysvětlila, že SDH vloni dostalo na
své akce dotaci 7 000 Kč a pak většinu dotace vracelo, protože pořadatelé Tarokového turnaje
nepožadovali příspěvek. Lepší bude tato varianta, kdy obec se bude podílet na odměnách přímo.
Přihlásil se o slovo pan Vašíček a řekl, že objevil kroniku mladých hasičů a zjistil, že pan Čechovský měl
v roce 1991 dvě družstva mladých hasičů. Když se zrušila hospoda a prodala se klubovna, tak už
v Radišově není kam jít a děti už se nemají kde sejít. Pan Vašíček chtěl vědět, zda se může založit Spolek
mladých Radišováků, aby se mohli scházet v sokolovně ve Starém Městě. Paní starostka řekla, že si
občané Radišova samozřejmě mohou spolek založit a pronajmout si Klub nebo sokolovnu tak jako
ostatní občané.
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Přihlásil se o slovo znovu pan Kumstát a řekl, že ho také zaujalo, že je rok a něco od zvolení nového
zastupitelstva a jeho překvapuje slabá účast zastupitelů na jednáních. Zastupitelů je celkem 9, ale na
listopadovém jednání jich bylo jen 6 a na prosincovém také 6. Dodal, že v každé obci je kronikář, ve
Starém Městě to dělal jeho tatínek, pak maminka a dostala za to odměnu 500 Kč, zastupitelé by se tedy
měli zamyslet nad svou účastí. Paní starostka řekla, že z těch kronik jsme nadšení ještě dnes. Pan
Kumstát se zeptal, zda již máme nového kronikáře. Paní starostka odpověděla, že je to Ing. Petr Báča,
nebo Radka Báčová a že ten byl schválen zastupitelstvem již v roce 2014, ale ještě nedonesl žádný
výstup.
Přihlásil se o slovo pan Mlčoch a řekl, že paní starostka řekla, že hasička v Radišově byla prodána za
Liškové. Paní starostka řekla, že nic takového neřekla. Paní Němcová doplnila, že to řekl pan Vašíček.
Pan Mlčoch řekl, že to nejde říct za Liškové nebo za Řezníčkové, protože to bylo rozhodnutí
zastupitelstva.
O slovo se přihlásil znovu pan Vašíček a seznámil zastupitele a veřejnost s tím, že první zmínka
o Radišovu pochází již z roku 1361. Příští rok to bude již 660 let od první zmínky.
Ad 18)Závěr 19:40 hod.

12

