Zápis usnesení č. 6/2014 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany dne 11. 12. 2014
v budově č. p. 248 v Bělkovicích – Lašťanech

Zahájení zastupitelstva obce
Přítomní zastupitelé při zahájení zasedání: dle prezenční listiny – počet: 13
Starosta uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Ze zasedání je pořizován
zvukový záznam pro potřeby obce.
Zápis z minulého zasedání byl ověřovateli ověřen.

1)

Procedurální body

Volba návrhové komise
Navrženi: Berka, PhDr. Skarupská, PhD., Hemala
Pan Berka odmítl návrh člena návrhové komise. Starosta navrhl nově Mgr. Čtvrtlíka, PhD.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 3

Volba ověřovatelů
Navrženi: Mgr. Kráčmarová, Arbeit
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 2

1. procedurální body:
2. volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu,
3. schválení programu zasedání,
4. zpráva o činnosti rady obce, od posledního ZO,
5. zpráva o plnění rozpočtu k 30. 11. 2014,
6. rozpočtové opatření č. 4/2014,
7. rozpočtové opatření č. 5/2014,
8. rozpočtové provizorium na rok 2015,
9. rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017,
10. návrh odměn neuvolněným členů zastupitelstva obce a členům výborů,
11. záměr prodeje části pozemku parc. č.293/2 v k. ú Bělkovice,
12. záměr prodeje části pozemku parc. č.352/5 v k.ú. Lašťany,
13. prodej pozemku parc.č.83/2 v k.ú. Bělkovice,
14. záměr na odkup pozemku a využití předkupního práva ke stavbě č. e. 41 parc. č.1139
v k.ú. Lašťany,
15. smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice (Smlouva o
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uzavření smlouvy budoucí) Realizace stavby IP-12-80158559 – „Bělkovice – Lašťany
RD pan Dědek – přip. NNK žádost ze dne 4.11.2014 č.j. BEL-2014/117 smlouva s ČEZ
Distribuce a.s.,
16. smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 53/1 v k.ú. Bělkovice (Smlouva o
uzavření smlouvy budoucí)- Realizace stavby IV-12-8009903 – „Bělkovice – Lašťany
RD paní Sochová – přip. NNK žádost ze dne 4. 11.2014 č.j. BEL-2014/116 smlouva
s ČEZ Distribuce a.s.,
17. záměr vybudování dětského hřiště z dotačních titulů v roce 2015,
18. příkaz starosty Obce Bělkovice – Lašťany - inventarizace r. 2014,
19. pověření starosty obce Ing Tomáše Němčice k zastupování obce v MAS Šternbersko a
v Mikroregionu Šternbersko
20. diskuze.
Návrhy na doplnění programu.
Starosta navrhl doplnit do programu bod 5: „Rozpočtové opatření č. 5“
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 2
Bod byl zařazen do programu.
Starosta navrhl doplnit do programu bod 18: „Příkaz starosty Bělkovice-Lašťany o provedení
inventarizace“.
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 12
proti: 0
zdrželo se: 1
Bod byl zařazen do programu.
V 18.15 hodin se na zasedání dostavil člen zastupitelstva Ing. Pudl – počet
přítomných členů zastupitelstva 14.
Starosta navrhl doplnit do programu bod 19 „Pověření starosty obce k zastupování Obce
Bělkovice-Lašťany k Mikroregionu Šternbersko a MAS Šternbersko
K tomuto pan Berka sdělil, že o tomto se nemusí hlasovat, že je to ze zákona.
Starosta k tomuto sdělil, že to bylo doporučeno panem Ing. Pavlem Horákem na
Mikroregionu Šternbersko, kde byl účasten. Usnesení bylo doporučeno novým starostům obcí
a není to dle sdělení starosty nic proti ničemu, je to jen potvrzení.
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 8
proti: 0
zdrželo se: 6
Bod byl zařazen do programu.
PhDr. Skarupská PhD. navrhla doplnit do programu bod, a to bod 3, který změní jednací řád a
dle kterého by následné hlasování bylo uváděno jmenovitě, tzn. aby bylo patrné, jak kdo
hlasoval, aby se to dalo kdykoliv zpětně dohledat.
Ing. Zoula sdělil, že souhlasí, že to tak většina obcí dělá.
Starosta se dotázal, jestli by takovéto hlasování mělo platit už ode dneška, a že by byl pro to,
aby hlasování jmenovité bylo až na příštím zastupitelstvu.
Pan Berka se vyjádřil, že je dobré to zavést, neb v minulosti bylo podáno trestní oznámení na
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zastupitelstvo, případně na starostu, v zápise to nebylo zaneseno, jak kdo hlasoval.
Návrh usnesení zní: „Hlasování o změně jednacího řádu č. 2, doplnění hlavy 14, bodu 3
odrážka 10 výsledek hlasování doplnit o slovo „jmenovitě“
Pan Berka dále navrhl zrušit v programu bod rozpočtový výhled pro rok 2016 a 2017 a ptal
se kdo tento návrh složil, že je zařazen narychlo a navrhuje tento bod vypustit a projednat na
jaře.
Starosta sdělil, že výhled byl zpracován paní účetní, neboť musí být schválen rozpočtový
výhled na rok 2016 a 2017, a že bod byl připraven narychlo a dá se poupravit, až bude
připravován rozpočet pro daný rok.
Pan Berka doplnil, že je tam uvedeno několik věcí, které již nebudou odpovídat a některé
věci jsou známy a nejsou tam zapracovány.
Ing. Sobek sdělil, že rozpočtový výhled je politickým dokumentem a z předloženého výhledu
není zřejmé, jaké investiční akce budou probíhat, nejsou jasně definované investice (např.
rekonstrukce“kostkové“). Navrhl projít výhled politickou diskuzí, vyříkat si to a pak teprve
schvalovat.
Ing. Zoula sdělil, že ví, že to není úplné, ale že se to musí projednat dle zákona do konce roku
2015
Ing. Sobek doplnil, že nikdo nevyčítá, že to není podrobně zpracované.
Pan Berka sdělil, že by postačilo schválit podle tříd nikoliv nutnosti členit podle paragrafů.
Starosta navrhl ukončit rozpravu a hlasovat nejdříve o návrhu paní Skarupské.
Navržení bodu: „Hlasování o změně jednacího řádu č. 2, doplnění hlavy 14, bodu 3 odrážka
10 výsledek hlasování doplnit o slovo „jmenovitě“
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 5
Bod byl zařazen do programu.
Starosta navrhl hlasovat o vzneseném návrhu pana Berky, a to o vyřazení bodu „ rozpočtový
výhled 2016 a 2017“
Hlasování pro vyřazení bodu z programu:
pro: 8
proti: 1
zdrželo se: 4
Bod byl vyřazen z programu.
Bc Zdařilová vznesla návrh na zařazení bodu o přípravě výběrového řízení na post
tajemníka
Starosta k tomuto sdělil, že se výběru tajemníka nebrání, ale neví, proč by měl tento bod být
zařazen právě teď a dotázal se, kdo má ještě něco k rozpravě.
Ing. Zoula sdělil, že dává protinávrh, aby se zrušil tento bod, neboť se v současné době
analyzují náklady obecního úřadu, jak jsou zaměstnanci vytížení a myslí si, že by bylo
ukvapené rozšířit aparát o jedno pracovní místo, které by suplovalo starostu.
Ing. Sobek doplnil, že o tajemníkovi se uvažuje již delší dobu. Obor veřejná správa je
samostatný obor, rozsáhlý, a že to měla druhá strana v podstatě 2x ve volebním
programu, a že i pro vedení obce by to bylo přínosem, aby byl ještě větší prostor na práci,
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která je pro obec důležitější, když i ostatní obce v okolí mají tajemníky již dlouho, jako např.
Dolany, či Bohuňovice.
PhDr. Skarupská, PhD. sdělila, že tajemník v žádném případě nesupluje starostu, neboť je to
administrativní funkce a nepřísluší ji rozhodovat o politických věcech, a že se takto nemá
mást veřejnost.
Ing. Zoula doplnil, že s tím suplováním to myslel tak, že pokud není tajemník, tak jeho práci
vykonává starosta.
Ing. Sobek doplnil, že pokud by tímto krokem někomu ubyla práce, tak především starostovi a
ne zaměstnancům, a že se má vzpomenout na pana Berku, kterého to také zatěžovalo.
Starosta sdělil, že souhlasí, že by tato funkce mohla být zřízena, a že jen není nutné řešit
funkci již nyní, i když o zřízení tajemníka uvažuje od začátku, co je ve funkci starosty.
Mgr. Sklenář sdělil, že i funkce tajemníka mohla být již zohledněna ve výhledu.
PhDr. Skarupská doplnila, že výběr tajemníka není jednoduchá záležitost a protáhne se
minimálně na 3-4 měsíce, a že nástup by mohl být až v druhé polovině roku.
Návrh doplnění programu o bod: „Návrh na přípravu výběrového řízení pro funkci tajemníka
Obce Bělkovice-Lašťany“
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 12
proti: 0
zdrželo se: 2
Bod byl zařazen do programu.
Následně bylo hlasováno o programu v tomto upraveném znění:
-

změna jednacího řádu – doplnění hlavy 14, bodu 3, odrážka 10 o slovo jmenovitě
Zpráva o činnosti rady obce
zpráva o plnění rozpočtu k 30. 11. 2014
rozpočtové opatření č. 4/2014
rozpočtové opatření č. 5/2014
rozpočtové provizorium na r. 2015
schválení odměny členům ZO a členům výborů
stanovení zásad pro poskytování náhrad členům ZO
záměr prodeje části pozemku parc. č. 293/2 v k.ú. Bělkovice
záměr prodeje části pozemku parc. č. 352/5 v k.ú. Lašťany
prodej pozemku parc. č. 83/2 v k.ú. Bělkovice
záměr na odkup pozemku a využití předkupního práva ke stavbě č. e. 41 parc.č.
1139 v k.ú. Lašťany
smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice
smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 53/1 v k.ú. Bělkovice
stanovení člena zastupitelstva určeného pro spolupráci se zřizovatelem na pořízení
Územního plánu Bělkovice – Lašťany
záměr vybudování dětského hřiště z dotačních titulů v r. 2015
příkaz starosty obce Bělkovice - Lašťany na provedení inventarizace roku 2014
pověření starosty k zastupování obce Bělkovice - Lašťany MAS a mikroregionu
návrh na přípravu výběrového řízení pro funkci tajemníka
diskuze

Hlasování pro schválení programu:
pro: 14
proti: 0
zdrželo se: 0
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Program byl schválen
schválení změny č. 2 jednacího řádu, hlava 14 – organizačně technické záležitosti,
odst. 3 odtržka 10 - výsledek hlasování o slovo jmenovitě
pro: 14
proti: 0
zdrželo se: 0
2)

Přijaté usnesení:
Schvaluje změnu č. 2 jednacího řádu hlavu 14 organizačně technické záležitosti v zasedání
zastupitelstva obce, odst. 3 odtržka 10 výsledek hlasování o slovo „jmenovitě“
Vzít na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 6. 11.
2014.
Starosta seznámil s činností rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 6. 11. 2014.
Na zasedání rady č. 16 ze dne 19. 11. 2014 byl schválený zimní plán údržby a smlouva zimní
údržba komunikací. Bude pokračováno ve spolupráci s p. Schnaubeltem, který bude i nadále
provádět zimní údržbu komunikací, dále rada obce bere na vědomí záměr prodeje pozemku
parc. č. 352/5 v k.ú. Lašťany, který je zatím využíván jako sběrný dvůr, kam se svážel
bioodpad. Pan Berka se dotázal, která verze usnesení rady obce platí, neboť má v ruce tu co
zasílal starosta zastupitelům a pak je trochu jiná na webu obce. Starosta se omluvil za omylem
chybně zaslanou pracovní verzi a doplnil, že na internetu je uvedena správná verze. Dále
starosta sdělil, že byla schválena smlouva se společností ELEKTROWIN a.s. na zpětný odkup
elektrozařízení. Pan Berka upozornil, že již bylo schváleno v radě č. 13/2014, a že se 2x
schválila jedna smlouva a jestli je stejná. Starosta sdělil, že je v podstatě stejná, ale je nově
uvedena se zástupcem obce a jménem nového starosty. Dále starosta sdělil, že bude
revokováno předchozí usnesení. Dalším bodem bylo schválení proplacení odměn starostovi a
místostarostovi. Pan Berka upozornil, že existují 2 verze dokumentu usnesení z rady a že si na
to má Obec dát pozor, dále nesouhlasil, že rada schvaluje něco, co je v zákoně, co rada
schvalovat vůbec nemusí. Starosta sdělil, že se jednalo o pracovní verzi, která byla omylem
odeslána zastupitelům, místo verze oficiální, která je na internetu ke zveřejnění. O slovo se
přihlásil pan Pospíšil a sdělil, aby pan Berka nezdržoval jednání zastupitelstva Mgr. Sklenář
sdělil, že jde o to, aby se nedělali chyby v zápisech rady a že z 5 členů rady byly 3 členové
zastupitelstva v minulém zastupitelstvu a upozorňuje na to, že takové chyby se nemohou
vyskytovat. Aby se jednalo na seriozní úrovni a vedlo se vše v duchu projednávání na schůzi.
K tomuto sdělila občanka paní Zeisková, že přišla poprvé na zastupitelstvo obce a že zde sedí
všichni hodinu a ještě se nic nedozvěděli díky panu Berkovi.
Pan Sklenář doplnil, že zastupitelstvo bylo asi 100x od roku 1989. A že nemusela být paní
Zeisková dnes poprvé, jak sdělila.
Starosta pokračoval ve výčtu projednaných věcí na radě obce. Projednání žádosti o připojení
na kanalizaci pozemek parc. č. 428/6 v k.ú Bělovice pana Němce. Tento záměr nebyl
doporučen ke schválení, škodní událost zaměstnance p. Kráčmara jen na vědomí, příprava na
osvětlení vánočního stromečku.
Dne 27. 11. 2014 byla rada rozšířená o zastupitele obce č. 17. Zde se schvaloval pův. program
dnešního zasedání, změna rozpočtu č. 4, doporučeno schválit rozpočtové provizorium na rok
2015, novela zákona o dani z příjmu, zvláštní odměna pro členu sociální komise 1000,- Kč,
vzetí na vědomí oplocení pozemku paní Botkové na vlastní náklady a další body z usnesení
rady.
Ing. Zoula doplnil, že se objevila řada nestandardních požadavků občanů v souvislosti
s územním plánem například pozemky pana Stratila, které nejsou navržené k územnímu
plánu.
Ozval se pán, který zastupuje pana Stratila, že má vyjádření Ministerstva dopravy a chtěl
3)
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vědět, proč bylo povoleno rozdělení parcel pozemků a zasíťování.
K tomuto sdělil pan Berka, že panu Stratilovi byla povolena parcelace pozemků, ovšem nikde
nebylo uvedeno, že za účelem výstavby rodinných domů. Bylo k tomu stanovisko ŘSD.
Pán se představil jako pan Švestka a předložil plnou moc, nebyla však ověřená. Dále bylo
zaznamenáno několik slovních výpadů mezi panem Švestkou a panem Berkou.
Starosta a Ing. Zoula doporučili dostavit se panu Švestkovi k projednání na obecní úřad.
Ing. Sobek se dotázal, jestli je v kompetenci rady obce souhlasit s oplocením. Bylo mu
odpovězeno, že ano, protože obec je v tomto případě účastníkem řízení při jednání se
stavebním úřadem.
Starosta doplnil, že z hlediska územního plánu není v této lokalitě doporučovaná výstavba
rodinných domků, ukončil rozpravu tím, že se předmětným řešením může dále zabývat na
obecním úřadě.
Došlo k upřesnění bodů 11,12,13 rady obce a navržení revokovat znění těchto bodů na dalším
zasedání RO.
Byly předneseny další body usnesení RO jako obsazení povodňové komise, prodej pozemku
manželům Hanušovým, schválení programu ZO.
Rada č. 18 ze dne 8. 12. 2014. Bylo navrženo rozpočtové opatření č. 5/2014, stanovení zásad
pro poskytnutí cestovních náhrad členům zastupitelstva + další body např. posunutí termínu
pro příspěvek od Olomouckého kraje na nákup hasičského vozu až do 30. 4. 2015, schválení
dvou členů školské rady za zřizovatele, na RO vzala na vědomí zřízení komise pro kulturu a
sport a komise zdravotní a sociální, nastavení zabezpečovací zařízení pro sběrový dvůr
v rámci 30 tisícového bonusu, vzetí na vědomí dodatku č. 20 s firmou REMIT s. r. o.
K nastavení cenových podmínek pro zajištění svozu odpadů v roce 2015, sdělil starosta, že
v příštím roce by rád přes elektronickou aukci provedl výběrové řízení na firmu na svážení
odpadů a dosáhl takto úspor v rámci odpadového hospodářství, vzetí na vědomí příkaz
k inventarizaci za rok 2014.
pro: 14
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.,
David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 0
Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
4)

Vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 30. 11. 2014 – viz příloha č. 1.

Starosta sdělil, že rozpočet je plněn v těch bodech, jak je navržen, vše je k nahlédnutí
v příloze tohoto bodu ZO.
Pan Berka sdělil, že v zastupitelstvu r. 2007 č. 2 bod 7 bylo schváleno, že se budou uvádět
výdaje nad 40 000,-Kč nebo je možnost přístupu v rámci rozklikávacího rozpočtu, a že finka
je dobrá věc, ale pro nové zastupitele je možná těžké se v tom vyznat.
Ing. Zoula sdělil, že není problém to do dalšího zastupitelstva zpracovat .
Ing. Sobek doplnil, že by bylo vhodné, aby lidé měli přístup k informacím o nákupu toho co
je nad 40 tis. Kč.
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Starosta sdělil, že materiál bude doplněn na příští zastupitelstvo.
Mgr. Sklenář sdělil, že je dobré mít přehled o tom, co obec pořizuje ve výši nad 40 tisíc.
Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 30. 11. 2014
pro: 13
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc.
Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 1
Ing. Marek Sobek

5)

Schválení rozpočtového opatření č. 4/2014 – viz příloha č. 2.

Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 (dle přílohy č. 2)
pro: 12
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., Ing. Marek Sobek, ,
David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 2
Bc. Jaroslava Zdařilová, David Berka

6)

Schválení rozpočtového opatření č. 5/2014 - viz příloha č. 3

Pan Berka upřesnil formulaci uvedenou v rozpočtovém opatření, a to, že transfer znamená
totéž co dotace.
Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 – (dle přílohy č. 3)
pro: 14
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.,
David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 0
7)
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015 ve výdajové části § 3319 uvedeny
výdaje spojené s organizací obecního plesu do výše 50 tisíc.
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Pan Berka doplnil návrh usnesení o formulaci rozpočtové provizorium na rok 2015 ve výši
30% schváleného rozpočtu r. 2014 do doby schválení rozpočtu. Financování rozpracovaných
akcí roku 2014 je povoleno do výše uzavřených smluv a objednávek.
Ing. Sobek sdělil, že si myslí, že je dostatek plesů v sezoně a kam půjdou příjmy z Obecního
plesu. A dále co obec vede k pořádání obecního plesu a že je již dost plesů během sezóny a
sezóna je naplněna a jaká je motivace.
Starosta sdělil, že příjmy půjdou do obecní kasy.
Pan Kaňkovský sdělil, že se našlo místo v sezoně, a to 30. 1. 2015 a že je návrh, aby se mohli
podílet všichni zastupitelé. Odhadovaná částka je kolem 20 tisíc korun a odhaduje se příjem
nad tuto částku.
PhDr. Skarupská sdělila, že se na organizaci obecního plesu podílela již před lety a nebyl
zájem.
Mgr. Kráčmarová sdělila, že se ples musí nejdříve uskutečnit a pak se dále uvidí, jaký vlastně
bude ohlas a jaký bude úspěch, či neúspěch. Ples bude připravovat Kulturní a sportovní
komise
Starosta doplnil původní usnesení o formulaci o rozpracovaných akcích.
Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 ve výši 30% schváleného rozpočtu r. 2014 do
doby schválení rozpočtu. Financování rozpracovaných akcí roku 2014 je povoleno do výše již
uzavřených smluv a objednávek a ve výdajové části na § 3319 budou hrazeny výdaje spojené
s organizací Obecního plesu do výše maximálně 50 tisíc Kč.
pro: 14
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.,
David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 0
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce a členům výborů - viz
příloha č. 4
Pan Berka doplnil opravit přílohu bodu, kde je uvedeno na koruny a nikoli na desetikoruny.
Ing. Sobek sdělil, že je tam v příloze opakující se věta.
Starosta sdělil, že to bude upraveno, jednalo se o překlep a vynechá se poslední věta.
8)

Ve 20.10 hod se vzdálil Mgr. Sklenář a nehlasoval o tomto usnesení.
Přijaté usnesení:
Schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce a členům výborů – (dle přílohy
č. 4)
pro: 12
Ing. Tomáš Němčic, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr. Lubomír Sklenář,
Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc.
Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
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zdrželo se: 1
Ing. Josef Zoula,

Ve 20.17 hod se vrátil Mgr. Sklenář a zasedl k hlasování.
9)
Schválení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva, které je
shodné se zásadami pro zaměstnance obce Bělkovice - Lašťany a které jsou stanoveny
v souladu s platnou právní úpravou ve vnitřních předpisech.
bez rozpravy
Přijaté usnesení:
Schvaluje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce, které je
shodné se zásadami pro zaměstnance obce Bělkovice-Lašťany a které jsou stanoveny
v souladu s platnou právní úpravou ve vnitřních předpisech.
pro: 14
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.,
David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 0
10)
Neschválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 293/2 v k.ú. Bělkovice panu
Marcelu Stratilovi pro výsadbu ovocných dřevin
bez rozpravy
Přijaté usnesení:
Neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 293/2 v k.ú. Bělkovice
pro: 14
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.,
David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 0

11)
Neschválení záměru prodeje pozemku parc. č.352/5 v k.ú. Lašťany paní Kreclové
nebo manželům Preinerovým, neboť pozemek bude dále sloužit obci pro možnost sběru
bioodpadu.
bez rozpravy
Přijaté usnesení:
Neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 352/5 v k.ú. Lašťany
pro: 13
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., ,
Bc. Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl
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proti: 0
zdrželo se: 1
David Berka

Schválení prodeje pozemku parc.č.83/2 v k.ú. Bělkovice o celkové výměře 531m2 za
cenu 100Kč/m2 manželům Hanušovým
bez rozpravy
12)

Přijaté usnesení:
Schvaluje prodej pozemku parc. č. 83/2 v k.ú. Bělkovice manželům Hanušovým o celkové
výměře 531 m2 za cenu 100,-Kč/m2 (dle přílohy č. 5)
pro: 14
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.,
David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 0

13)

Neschválení záměru na odkup pozemku a využití předkupního práva ke stavbě č. e. 41
parc.č.1139 v k.ú. Lašťany ve výši 380 tis. Kč

Pan Kaňkovský k tomuto sdělil, že se jedná o pozemek, který je dle katastrální mapy
nepřístupný.
Pan Berka k tomuto doplnil, že se jedná o problém, který je těžký nyní vyřešit a upřesnil
místo a danou lokalitu.
Přijaté usnesení:
Neschvaluje záměr na odkup pozemku a využití předkupního práva ke stavbě č. e. 41 parc.č.
1139 v k.ú. Lašťany
pro: 14
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.,
David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 0
14)
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č
1014/1 v k.ú. Bělkovice, mezi ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněný) a Bělkovice-Lašťany
(budoucí povinný) na umístění distribuční sítě k realizaci stavby RD pan Dědek za cenu
1210,- Kč bez DPH - viz příloha č 6.
bez rozpravy
Přijaté usnesení:
Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 1014/1
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v k.ú. Bělkovice, mezi ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněný) a Bělkovice-Lašťany
(budoucí povinný) na umístění distribuční sítě k realizaci stavby RD pana Dědka za cenu
1210,- Kč bez DPH – viz příloha č. 6
pro: 14
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.,
David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 0
15)
Schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 53/1
v k.ú. Bělkovice, mezi ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněný) a Obcí Bělkovice-Lašťany
(budoucí povinný) na umístění distribuční sítě k realizaci stavby RD paní Sochové za cenu
1210,- Kč bez DPH viz příloha č. 7.
Pan Berka se vyjádřil, zdali je vše v „zeleném“ pozemku nebo jestli je to v komunikaci. Při
podrobném náhledu mapy bylo zjištěno, že je vše v „zeleném“ pozemku.
bez rozpravy
Přijaté usnesení:
Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 53/1 v k.ú.
Bělkovice, mezi ČEZ Distribuce a.s. (budoucí oprávněný) a Obcí Bělkovice-Lašťany
(budoucí povinný) na umístění distribuční sítě k realizaci stavby RD paní Sochové za cenu
1210,- Kč bez DPH dle přílohy č. 7.
pro: 14
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.,
David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 0
16) Schválení člena zastupitelstva určeného pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení
Územního plánu Bělkovice – Lašťany
Starosta uvedl, že zastupitel určený pro spolupráci, byl v předchozím období minulý starosta
pan Berka a nyní je vhodné určit v novém zastupitelstvu nového člena zastupitelstva. Navrhl,
aby se zůstalo u předchozího formátu a byl jím opět starosta, který bude jednat o novém
Územním plánu.
Přijaté usnesení:
Schvaluje starostu obce Ing. Tomáše Němčice, jako člena zastupitelstva obce BělkoviceLašťany určeného pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Bělkovice – Lašťany.
pro: 13
Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr. Lubomír Sklenář, Ing.
Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc. Jaroslava
Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
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zdrželo se: 1
Ing. Tomáš Němčic

17) Schválení záměru vybudování dětského hřiště z dotačních titulů v roce 2015 do
maximální výše 600 tisíc Kč v intravilánu obce Bělkovice- Lašťany
Pan Berka k tomuto sdělil, že neví, jestli právě toto usnesení je formulováno správně pro
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Starosta k tomuto uvedl, že není doposud v obci žádný strategický plán obce nebo koncept
pro územní rozvoj a tento dokument je důležitý pro možnost získání dotace. Formulace
navrženého usnesení by dala obci šanci ucházet se o tento dotační titul, když dle zjištění
starosty obce takovéto usnesení bylo v minulosti dostačujícím pro získání dotace na dětské
hřiště.
Mgr. Sklenář sdělil, že na obci se zpracovává projekt školního hřiště u ZŠ v Lašťanech a je ve
výši předpokládaných nákladů cca 700 tisíc Kč., a že by se měl tento projekt pokud možno
uplatnit pro získání dotace.
Pan Hemala se dotazoval Mgr. Sklenáře na to kdy se schválilo řešení školního hřiště.
Mgr. Sklenář odpověděl, že v polovině roku, někdy v červnu.
Ing. Zoula sdělil, že se jedná o sportovní hřiště u školy, kde jsou ještě prvky pro malé děti.
Mgr. Kráčmarová sdělila, že je důležité, aby měly děti, které nejsou ve škole, pobýt na
dětském školním hřišti.
Pan Kaňkovský sdělil, že forma podpory je hlavně pro děti v obci a je důležité, aby se i děti
podílely na projektu svými návrhy podněty, neboť to vyžaduje dotační titul.
Starosta k tomuto doplnil, že do návrhu usnesení by se mohlo zohlednit i doposud projekčně
zpracované sportovní hřiště u školy a navýšit se částka pro podporu, aby případně se mohlo
řešit jak sportovní hřiště po ZŠ, tak i dětské hřiště nebo prvky přímo v obci Bělkovice –
Lašťany.
Dále proběhla diskuze o upřesnění formulace usnesení a možnosti začlenění obou hřišť do
předmětného usnesení.
Přijaté usnesení:
Schvaluje záměr vybudování dětského a školního hřiště z dotačních titulů v roce 2015 do
maximální výše 1 000 000Kč v intravilánu obce.
pro: 13
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., Bc.
Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 1
David Berka

18) Vzít na vědomí Příkaz starosty Obce Bělkovice – Lašťany - inventarizace r. 2014
Ing. Sobek sdělil, že neví, proč jsou najednou navrženy vícečlenné skupiny pro inventarizaci.
PhDr. Skarupská sdělila, že tím, že bude více lidí v jedné místnosti, dojde k nepřehlednostem
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a bude více zmatku než v minulosti.
K tomuto sdělil Ing. Zoula, že se jedná nově o zapojení členů finanční a kontrolní komise, tak
aby inventarizace proběhla rychle s více členy rozdělenými dle objektů v majetku obce.
Přijaté usnesení:
Bere na vědomí Příkaz starosty Obce Bělkovice – Lašťany - inventarizace r. 2014
pro: 12
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr.
Lubomír Sklenář, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., Bc. Jaroslava
Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
zdrželo se: 2
Ing. Marek Sobek, David Berka

Pověřuje v zastupování obce starostu Ing. Tomáše Němčice k MAS Šternbersko a
Mikroregionu Šternbersko
K tomuto sdělil pan Berka, že neví, zdali i v MAS bude zastupovat Obec Bělkovice-Lašťany
pan starosta.
K tomuto starosta sdělil, že ví, že pan Berka byl zástupcem v minulosti za Obec Bělkovice
Lašťany, a že je nyní ve správní radě MAS. Podle předchozí domluvy s panem Berkou měl za
to, že členem MAS může být zástupce obce, tedy starosta a pan Berka by byl dále v dozorčí
radě jako fyzická osoba.
Pan Berka k tomuto sdělil, že tak to není možné a že on je stále zástupcem za Obec Bělkovice
Lašťany.
Mgr. Sklenář sdělil, že pan Berka je ve správní radě MAS a tohle místo je pro případné
čerpání
prostředků z MAS výhodné, a že těžko někdo z ostatních zastupitelů dosáhne v nejbližší době
podobného postavení.
Starosta sdělil, že je to pro něj nová informace a že souhlasí s tím, aby pan Berka byl ve
správní
radě MAS i nadále, a že bude rád, pokud bude moci čerpat informace, alespoň z valné
hromady.
Navrhl tedy, aby usnesení bylo pozměněno a pan Berka byl nadále zastupitelem, který je
v MAS
za Obec Bělkovice-Lašťany.
19)

Přijaté usnesení:
Pověřuje zastupováním Obce Bělkovice-Lašťany starostu obce Ing. Tomáše Němčice
v Mikroregionu Šternbersko a zastupitele pana Davida Berku v MAS Šternbersko
pro: 12
Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr. Lubomír Sklenář, Ing.
Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., Bc. Jaroslava Zdařilová,
David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl

proti: 0
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zdrželo se: 2
Ing. Tomáš Němčic Marek Sobek, David Berka

20) Pověření Rady Obce Bělkovice- Lašťany na přípravu výběrového řízení pro funkci
tajemníka
bez rozpravy
Přijaté usnesení:
Pověřuje Radu Obce Bělkovice-Lašťany zahájit přípravu na výběrové řízení na pozici
tajemníka Obecního úřadu Bělkovice-Lašťany
pro: 12
Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr. Lubomír Sklenář,
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., Bc. Jaroslava Zdařilová, , Petr Tureček,
Ing. Jiří Pudl, Ing.Marek Sobek, David Berka

proti: 0
zdrželo se: 2
Ing. Tomáš Němčic, David Hemala

21) Diskuze
Pan Kubík se dotázal, jak to vypadá s řešením křižovatky u jeho bydliště na „kostkové“,
neboť tam byla nedávno nehoda a jestli by se nedal řešit přechod pro chodce místo toho
stávajícího místa pro přecházení a dále jak je to s osvětlením.
Starosta k tomuto sdělil, že kostková silnice bude realizována Olomouckým krajem
pravděpodobně v roce 2016. Obec se bude spolupodílet na stavbě v rámci chodníků a
parkovacích stání a záměrem obce je, aby byla možnost požádat o dotaci na bezbariérovost a
tím snížit náklady obce na stavbu.
K osvětlení pan starosta uvedl, že je to zatím problém i z důvodu nedávné nehody, a že se
osvětlení určitě změní i změnou budoucí křižovatky.
Pan Berka k tomuto sdělil, že přechod pro chodce nejde v místě pro přecházení zatím provést
z důvodu zákonných ustanovení o vzdálenosti od stávající křižovatky.
Závěrem pan starosta popřál všem přítomným příjemné prožití svátků Vánočních a
hodně spokojenosti a úspěchů v novém roce.

----------------------ověřovatel

-----------------------starosta
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---------------------------ověřovatel

