Zápis č. 3/2013 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 20. 6. 2013
v budově č.p. 248 v Bělkovicích – Lašťanech
Začátek: 18.06 hodin

Konec: 21.15 hodin

Přítomni zastupitelé při zahájení zasedání: dle prezenční listiny – počet: 10
Starosta uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, zápis
z minulého zasedání byl ověřovateli ověřen a zasedání bylo řádně svoláno. Dále uvedl, že ze
zasedání je pořizován zvukový záznam pro potřeby obce.
1) Procedurální body
Volba návrhové komise
Navrženi: Ing. Sobek, Bc. Saitzová, PhDr. Skarupská, Ph.D.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Volba ověřovatelů
Navrženi: Arbeit, Hegingerová
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Schválení programu zasedání
Navržený program:
1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání.
2. Zpráva o činnosti rady obce.
3. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2013.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2013.
5. Účetní závěrka obce za rok 2012.
6. Závěrečný účet obce za rok 2012.
7. Odkup pozemku parc. č. 293/5 v k.ú. Bělkovice.
8. Zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 189 a 1014/1 oba v k.ú. Bělkovice.
9. Členství obce v MAS Šternbersko.
10. Zápis kontrolního výboru č. 02/2013.
11. Zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 594, 595, 597 a 1076 všechny
v k.ú. Lašťany.
12. Diskuze.
Návrhy na úpravu programu:
Starosta navrhl doplnit bod:
„Rozdělení příspěvků občanským sdružením a zájmovým organizacím.“

Hlasování pro návrh na zařazení bodu:
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
Bod byl zařazen do programu jako č. 12. Bod „Diskuze“ bude jako bod č. 13.
Starosta navrhl doplnit bod:
„Ukončení členství v kontrolním výboru.“
Hlasování pro návrh na zařazení bodu:
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
Bod byl zařazen do programu jako č. 13. Bod „Diskuze“ bude jako bod č. 14.
Hlasování pro schválení programu:
pro: 10
proti: 0
zdrželo se: 0
Program byl schválen.
2) Vzít na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4.
2013.
Starosta seznámil s činností rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4. 2013.
V 18.19 hodin se na zasedání dostavila členka ZO paní Přikrylová - počet
přítomných členů ZO: 11
Pan Arbeit se dotázal o jaký pozemek, který je pronajímán panu Kolářovi, se jedná.
Starosta odpověděl, že se jedná o pozemek v sousedství Myslivecké restaurace.
Ing. Němčic se dotázal, jaká opatření chystá obec ke zvýšení třídění odpadů.
Starosta odpověděl, že byly umístěny nové kontejnery o objemu 1100 litrů na sběr plastů,
jsou objednány tašky na tříděný odpad pro občany, kteří včas zaplatí poplatek za odpady a
bude opětovně prováděna kontrola obsahu popelnic při svozu odpadů, zda se v nich
nenachází složky, které by šly vytřídit.
Následně prezentovali jednotliví zastupitelé svoje návrhy na možná opatření v rámci
odpadového hospodářství obce.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4.
2013.
3) Vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2013 – viz příloha č. 1.
Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu.
Ing. Němčic se dotázal, proč ještě není otevřeno koupaliště?
Starosta odpověděl, že každý rok se koupaliště otevírá předposlední víkend v červnu,
pouze letos z důvodu nátěru bazénové vany, který nešel provést za deštivého počasí, se
otevření posunulo o jeden týden. Starosta současně vyjmenoval všechny činnosti, které
souvisí s každoročním zprovozněním koupaliště.

pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2013 – viz příloha č. 1.
4) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2013 – viz příloha č. 2.
Starosta seznámil přítomné s navrhovaným rozpočtovým opatřením.
pro: 11

proti:

0 zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 – viz příloha č. 2.
5) Schválení účetní závěrky obce Bělkovice-Lašťany za rok 2012.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje účetní závěrku obce Bělkovice-Lašťany za rok 2012.
6) Souhlas s celoročním hospodařením obce tak, jak je uvedeno v „Závěrečném účtu
obce Bělkovice - Lašťany za rok 2012“ bez výhrad.
Starosta seznámil s výsledkem přezkumu hospodaření.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Souhlasí s celoročním hospodařením obce tak, jak je uvedeno v „Závěrečném účtu
obce Bělkovice - Lašťany za rok 2012“ bez výhrad.
7) Schválení odkupu pozemku parc. č. 293/5 v k.ú. Bělkovice o výměře 58 m2 za cenu
100,- Kč/m2.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje odkup pozemku parc. č. 293/5 v k.ú. Bělkovice o výměře 58 m2 za cenu
100,- Kč/m2.
8) Schválení zrušení usnesení č. 1/2013 bod č. 7 a usnesení č. 2/2013 bod. č. 7.
Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ č. SMP/09-P34,P112/13/P na
pozemcích parc. č. 189 a 1014/1 v k.ú. Bělkovice se společností SMP Net, s.r.o.
(oprávněný) za cenu 750,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje zrušení usnesení č. 1/2013 bod č. 7 a usnesení č. 2/2013 bod. č. 7.

Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ č. SMP/09-P34,P112/13/P na
pozemcích parc. č. 189 a 1014/1 v k.ú. Bělkovice se společností SMP Net, s.r.o.
(oprávněný) za cenu 750,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
9)

a) Schválení členství obce Bělkovice-Lašťany v MAS Šternbersko o.p.s., IČ 26879794.
b) Souhlas se zahrnutím obce Bělkovice-Lašťany do územní působnosti místního
partnerství – MAS Šternbersko, která pracuje na základě metody LEADER, tj.
partnerství subjektů veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru, pro
přípravu a realizaci plánovacího období EU 2014-2020.
c) Souhlas se zapojením obce Bělkovice-Lašťany do přípravy integrované strategie
území MAS pro období 2014-2020 formou komunitního plánování a při uplatnění
partnerského přístupu mezi soukromým a veřejným sektorem.
Starosta seznámil s posláním MAS, s historií původní MAS Haná pod Jedovou a
s případným přínosem z členství v nové MAS Štarnbersko.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
a) Schvaluje členství obce Bělkovice-Lašťany v MAS Šternbersko o.p.s., IČ 26879794.
b) Souhlasí se zahrnutím obce Bělkovice-Lašťany do územní působnosti místního
partnerství – MAS Šternbersko, která pracuje na základě metody LEADER, tj.
partnerství subjektů veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru, pro
přípravu a realizaci plánovacího období EU 2014-2020.
c) Souhlasí se zapojením obce Bělkovice-Lašťany do přípravy integrované strategie
území MAS pro období 2014-2020 formou komunitního plánování a při uplatnění
partnerského přístupu mezi soukromým a veřejným sektorem.
10) Vzít na vědomí „Zápis kontrolního protokolu č. 02/2013“.
Starosta požádal Ing. Němčice (předsedu kontrolního výboru) o seznámení se zápisem.
Ing. Němčic uvedl, že všichni zastupitelé zápis obdrželi.
Starosta požádal o vysvětlení „Zjištění“, ve kterém kontrolní výbor považuje nájemní
smlouvu mezi obcí a SK Bělkovice-Lašťany na pronájem sportovního areálu jako
ekonomicky nevýhodnou pro obec.
Ing. Němčic uvedl, že nevýhodnost spočívá v délce smlouvy a v částce, kterou SK obci
platí.
Následovala diskuze zastupitelů, ze které vyplynulo, že pokud by byly kontrolnímu
výboru známy všechny informace související s pronájmem, zjištění by pravděpodobně
neobsahovalo názor o ekonomické nevýhodnosti.
Starosta upozornil na skutečnost že, při kontrole zápisu z výběrového řízení na ředitele
školy překročil kontrolní výbor své pravomoce dané zákonem o obcích. Toto starosta
konzultoval s ministerstvem vnitra.
Starosta požádal Ing. Němčice, aby před plánovanou kontrolou kontrolního výboru
předal informace, co bude předmětem kontroly, aby byly pro kontrolní výbor
připraveny všechny podklady včas a úplné, a aby kontroly neprobíhaly v časovém
stresu a závěrečná zjištění byla vypovídající.

pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí „Zápis kontrolního protokolu č. 02/2013“.
Ve 20.26 hodin opustila zasedání členka ZO paní Přikrylová - počet přítomných
členů ZO: 10
11)

Neschválení zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 594, 595, 597 a 1076
všechny v k.ú. Lašťany ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s tak, jak bylo uvedeno
v návrhu smluv o uzavření budoucí smlouvy (varianta č. 2 a varianta č. 3). Obec
požaduje uložení vedení vysokého napětí pod zem nebo rekonstruované vedení umístit
v původní trase.
Starosta uvedl, že nově navrhované ochr. pásmo, které bylo řešeno ve variantách č. 2 a
č. 3, by negativně ovlivnilo užívání pozemků obce a současně několika dalších
vlastníků. Někteří svůj nesouhlas již obci sdělili (manželé Pavelkovi, paní Gregorová).
pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 1

Přijaté usnesení:
Neschvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 594, 595, 597 a 1076
všechny v k.ú. Lašťany ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s tak, jak bylo uvedeno
v návrhu smluv o uzavření budoucí smlouvy (varianta č. 2 a varianta č. 3). Obec
požaduje uložení vedení vysokého napětí pod zem nebo rekonstruované vedení umístit
v původní trase.
12)

Schválení příspěvků občanským sdružením.
Starosta přednesl návrh na rozdělení příspěvků, který vzešel z jednání zástupců
občanských sdružení a pravidla čerpání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schvalování příspěvků občanským sdružením se
sídlem v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení příspěvků pro občanská sdružení v obci a
pravidla pro jejich čerpání v roce 2013 – viz příloha č. 4.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 17.000,- Kč pro činnost Senior klubu
Bělkovice – Lašťany v roce 2013. Částka bude čerpána úhradou služeb pro Senior
klub přímo z rozpočtu obce.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schvalování příspěvků občanským sdružením se
sídlem v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení příspěvků pro občanská sdružení v obci a
pravidla pro jejich čerpání v roce 2013 – viz příloha č. 4.

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 17.000,- Kč pro činnost Senior klubu
Bělkovice – Lašťany v roce 2013. Částka bude čerpána úhradou služeb pro Senior
klub přímo z rozpočtu obce.
13) Vzít na vědomí ukončení členství Mgr. Radima Čtvrtlíka, Ph.D. v kontrolním výboru
k 31. 7. 2013.
Starosta požádal Ing. Němčice, zda by se mohl zúčastnit zasedání rady, kde se bude
projednávat program zasedání zastupitelstva obce a bude nutné projednat návrhy na
nového člena kontrolního výboru.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí ukončení členství Mgr. Radima Čtvrtlíka, Ph.D. v kontrolním výboru
k 31. 7. 2013.
14)

Diskuze:
Mgr. Kráčmarová vznesla požadavek na umístění koše na psí exkrementy před budovu
pošty nebo v blízkosti výjezdu z Lašťan směrem na Šternberk.
Starosta uvedl, že tento požadavek projedná s místostarostou, který má toto
v kompetenci.

Usnesení č. 3/2013 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany dne 20. 6. 2013

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany:
1) Schvaluje:
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Sobek, Bc. Saitzová, PhDr. Skarupská, PhD.
- ověřovatele zápisu: Arbeit, Hegingerová
- program zasedání.
2) Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4.
2013.
3) Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2013 – viz příloha č. 1.
4) Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 – viz příloha č. 2.
5) Schvaluje účetní závěrku obce Bělkovice-Lašťany za rok 2012.
6) Souhlasí s celoročním hospodařením obce tak, jak je uvedeno v „Závěrečném účtu
obce Bělkovice - Lašťany za rok 2012“ bez výhrad.
7) Schvaluje odkup pozemku parc. č. 293/5 v k.ú. Bělkovice o výměře 58 m2 za cenu

100,- Kč/m2.
8) Schvaluje zrušení usnesení č. 1/2013 bod č. 7 a usnesení č. 2/2013 bod. č. 7.
Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ č. SMP/09-P34,P112/13/P na
pozemcích parc. č. 189 a 1014/1 v k.ú. Bělkovice se společností SMP Net, s.r.o.
(oprávněný) za cenu 750,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
9) a) Schvaluje členství obce Bělkovice-Lašťany v MAS Šternbersko o.p.s., IČ 26879794.
b) Souhlasí se zahrnutím obce Bělkovice-Lašťany do územní působnosti místního
partnerství – MAS Šternbersko, která pracuje na základě metody LEADER, tj.
partnerství subjektů veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru, pro
přípravu a realizaci plánovacího období EU 2014-2020.
c) Souhlasí se zapojením obce Bělkovice-Lašťany do přípravy integrované strategie
území MAS pro období 2014-2020 formou komunitního plánování a při uplatnění
partnerského přístupu mezi soukromým a veřejným sektorem.
10) Bere na vědomí „Zápis kontrolního protokolu č. 02/2013“.
11)

Neschvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 594, 595, 597 a 1076
všechny v k.ú. Lašťany ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s tak, jak bylo uvedeno
v návrhu smluv o uzavření budoucí smlouvy (varianta č. 2 a varianta č. 3). Obec
požaduje uložení vedení vysokého napětí pod zem nebo rekonstruované vedení umístit
v původní trase.

12)

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schvalování příspěvků občanským sdružením se
sídlem v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení příspěvků pro občanská sdružení v obci a
pravidla pro jejich čerpání v roce 2013 – viz příloha č. 4.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 17.000,- Kč pro činnost Senior klubu
Bělkovice – Lašťany v roce 2013. Částka bude čerpána úhradou služeb pro Senior
klub přímo z rozpočtu obce.

13)

Bere na vědomí ukončení členství Mgr. Radima Čtvrtlíka, Ph.D. v kontrolním výboru
k 31. 7. 2013.

-----------------------ověřovatel

-----------------------------starosta

---------------------------ověřovatel

Usnesení č. 3/2013 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany dne 20. 6. 2013

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany:
1) Schvaluje:
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Sobek, Bc. Saitzová, PhDr. Skarupská, Ph.D.
- ověřovatele zápisu: Arbeit, Hegingerová
- program zasedání.
2) Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4.
2013.
3) Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2013 – viz příloha č. 1.
4) Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 – viz příloha č. 2.
5) Schvaluje účetní závěrku obce Bělkovice-Lašťany za rok 2012.
6) Souhlasí s celoročním hospodařením obce tak, jak je uvedeno v „Závěrečném účtu
obce Bělkovice - Lašťany za rok 2012“ bez výhrad.
7) Schvaluje odkup pozemku parc. č. 293/5 v k.ú. Bělkovice o výměře 58 m2 za cenu
100,- Kč/m2.
8) Schvaluje zrušení usnesení č. 1/2013 bod č. 7 a usnesení č. 2/2013 bod. č. 7.
Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ č. SMP/09-P34,P112/13/P na
pozemcích parc. č. 189 a 1014/1 v k.ú. Bělkovice se společností SMP Net, s.r.o.
(oprávněný) za cenu 750,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
9) a) Schvaluje členství obce Bělkovice-Lašťany v MAS Šternbersko o.p.s., IČ 26879794.
b) Souhlasí se zahrnutím obce Bělkovice-Lašťany do územní působnosti místního
partnerství – MAS Šternbersko, která pracuje na základě metody LEADER, tj.
partnerství subjektů veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru, pro
přípravu a realizaci plánovacího období EU 2014-2020.
c) Souhlasí se zapojením obce Bělkovice-Lašťany do přípravy integrované strategie
území MAS pro období 2014-2020 formou komunitního plánování a při uplatnění
partnerského přístupu mezi soukromým a veřejným sektorem.
10) Bere na vědomí „Zápis kontrolního protokolu č. 02/2013“.
11)

Neschvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 594, 595, 597 a 1076
všechny v k.ú. Lašťany ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s tak, jak bylo uvedeno
v návrhu smluv o uzavření budoucí smlouvy (varianta č. 2 a varianta č. 3). Obec
požaduje uložení vedení vysokého napětí pod zem nebo rekonstruované vedení umístit
v původní trase.

12)

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schvalování příspěvků občanským sdružením se
sídlem v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení příspěvků pro občanská sdružení v obci a

pravidla pro jejich čerpání v roce 2013 – viz příloha č. 4.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 17.000,- Kč pro činnost Senior klubu
Bělkovice – Lašťany v roce 2013. Částka bude čerpána úhradou služeb pro Senior
klub přímo z rozpočtu obce.
13)

Bere na vědomí ukončení členství Mgr. Radima Čtvrtlíka, Ph.D. v kontrolním výboru
k 31. 7. 2013.

----------------------------David Berka
starosta obce

---------------------------Dana Hegingerová
členka zastupitelstva obce

