Zápis č. 5/2013 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 17. 10. 2013
v budově č.p. 248 v Bělkovicích – Lašťanech
Začátek: 18.08 hodin

Konec: 19.28 hodin

Přítomni zastupitelé při zahájení zasedání: dle prezenční listiny – počet: 13
Starosta uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce. Ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro potřeby obce.
Zápis z minulého zasedání byl ověřovateli ověřen.
1) Procedurální body
Volba návrhové komise
Navrženi: Ing. Sobek, Ing. Schnaubeltová, PhDr. Skarupská
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Volba ověřovatelů
Navrženi: Arbeit, Přikrylová
pro: 13

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 30. 9. 2013.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2013.
5. Prodej části pozemku parc. č. 866/1 v k.ú. Bělkovice.
6. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1243/2 v k.ú. Lašťany.
7. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 339/1 v k.ú. Lašťany.
8. Zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 499, 218, 279/1, 928/1, 267/1 a
339/1 v k.ú. Lašťany.
9. Odkup částí Mlýnského náhonu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
10. Doplnění člena kontrolního výboru.
11. Diskuze.
Návrhy na úpravu programu:
Starosta navrhl doplnit do programu bod „ Smlouva o zřízení věcného břemene

č. 67320/1/2013“.
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 13
proti: 0
zdrželo se: 0
Bod byl zařazen do programu jako č. 11, diskuze bude jako bod č. 12.
Hlasování pro schválení programu:
pro: 13
proti: 0
zdrželo se: 0
Program byl schválen.
2) Vzít na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 20. 6.
2013.
Starosta seznámil s činností rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 20. 6. 2013.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 20. 6.
2013.
3) Vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2013 – viz příloha č. 1.
Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 30. 9. 2013 – viz příloha č. 1.
4) Schválení rozpočtového opatření č. 4/2013 – viz příloha č. 2.
Starosta seznámil přítomné s navrhovaným rozpočtovým opatřením a upozornil na změnu
v návrhu, který obdrželi zastupitelé.
Ing. Němčic se dotázal, s jakou částkou se počítá při akci zateplení a výměna oken na
budově 509, na kterou se bude podávat žádost o dotaci.
Starosta odpověděl, že se počítá s 20 % z rozpočtované částky 3,6 mil Kč. Na budově
mateřské školy budou náklady mnohem vyšší, ale rozpočet v tuto chvíli ještě není hotov.
Mgr. Kráčmarová se dotázala, pokud se dotace neschválí, zda se tato akce bude realizovat.
Starosta uvedl, že to se bude muset vyhodnotit s ohledem na rozpočet obce.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 – viz příloha č. 2.
5) Schválení záměru na prodej části pozemků parc. č. 866/1 a 1035 v k.ú. Bělkovice dle
žádosti paní Jitky Tily.

pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje záměr na prodej části pozemků parc. č. 866/1 a 1035 v k.ú. Bělkovice dle
žádosti paní Jitky Tily.
6) Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-8003509/VB/1“ na pozemku
parc. č. 1243/2 v k.ú. Lašťany se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za cenu
3.400,- Kč včetně DPH – viz příloha č. 3.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8003509/VB/1“ na pozemku
parc. č. 1243/2 v k.ú. Lašťany se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za cenu
3.400,- Kč včetně DPH – viz příloha č. 3.
7) Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 55069/1/2013“ na pozemku parc. č.
339/1 v k.ú. Lašťany se společností SMP Net, s.r.o. (oprávněný) za cenu 150,- Kč bez
DPH – viz příloha č. 4.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 55069/1/2013“ na pozemku parc. č.
339/1 v k.ú. Lašťany se společností SMP Net, s.r.o. (oprávněný) za cenu 150,- Kč bez
DPH – viz příloha č. 4.
8) Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene č.SMP/09-P378-1;10-P10, P150, P318,
P368/13/P“ na pozemcích parc. č. 499, 218, 279/1, 928/1, 267/1 a 339/1 v k.ú. Lašťany se
společností SMP Net, s.r.o. za cenu 2.750 Kč bez DPH – viz příloha č. 5.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č.SMP/09-P378-1;10-P10, P150, P318,
P368/13/P“ na pozemcích parc. č.499, 218, 279/1, 928/1, 267/1 a 339/1 v k.ú. Lašťany se
společností SMP Net, s.r.o. za cenu 2.750 Kč bez DPH – viz příloha č. 5.
9) Schválení odkoupení ideální 1/3 pozemku parc.č. 1070/1, ideální 1/3 pozemku parc.
č. 1070/3 a ideální 1/3 pozemku parc.č. 1070/6, všechny v k.ú. Bělkovice od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Celková cena těchto podílů všech pozemků činí
14.200,- Kč.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje odkoupení ideální 1/3 pozemku parc.č. 1070/1, ideální 1/3 pozemku parc.
č. 1070/3 a ideální 1/3 pozemku parc.č. 1070/6, všechny v k.ú. Bělkovice od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Celková cena těchto podílů všech pozemků činí

14.200,- Kč.
10) Schválení nového člena kontrolního výboru.
Ing. Němčic navrhl pana Luďka Pospíšila.
Hlasování pro pana Luďka Pospíšila:
pro: 5
proti: 2
zdrželo se: 6
Přijaté usnesení:
Usnesení nebylo přijato.
Ing. Sobek navrhl pana Petra Sovu.
Hlasování pro pana Petra Sovu:
pro: 7
proti: 1
zdrželo se: 5
Přijaté usnesení:
Usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení ke schválení nového člena kontrolního
výboru.
11) Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 67320/1/2013“ na pozemku parc. č.
339/1 v k.ú. Lašťany se společností SMP Net, s.r.o. (oprávněný) za cenu 350,- Kč bez
DPH – viz příloha č. 6.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 67320/1/2013“ na pozemku parc. č.
339/1 v k.ú. Lašťany se společností SMP Net, s.r.o. (oprávněný) za cenu 350,- Kč bez
DPH – viz příloha č. 6.
12) Diskuze:
PhDr. Skarupská upozornila, že by bylo vhodné umístit na ulici před zastávkou
autobusů U garáží dopravní značku „Zákaz stání“, aby byl zajištěn plynulý průjezd
autobusů.
Starosta uvedl, že tento požadavek má již od dopravce.
Ing. Sobek vznesl požadavek na posunutí dopravní značky začátek obce ve směru od
Vésky až za vjezd k nově budovanému poslednímu RD.
Starosta uvedl, že toto projedná se Správou silnic Olomouckého kraje.
Paní Přikrylová upozornila na špatný povrch při výjezdu z ulice Pod hájem na silnici
směrem do Vésky.
Pan Skarupský upozornil na zvýšenou rychlost vozidel na ulici ke koupališti.
Ing. Němčic uvedl návrh na nového člena kontrolního výboru – paní Dana Hegingerová.

Ing. Jana Kráčmarová poukázala na nedostatečné vybavení bývalého hostince
Parlament nádobím a sklenicemi.
Mgr. Sklenář (ředitel ZŠ a MŠ) uvedl, že škola vyřadí ze školní jídelny vybavení,
které nepoužívá a převede ho obci.
Starosta na závěr uvedl informace k nadcházejícím volbám a současně uvedl plán
využít na příští volby prostory bývalého hostince Parlament.

Usnesení č. 5/2013 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany dne 17. 10. 2013

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany:
1) Schvaluje:
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Sobek, Ing. Schnaubeltová, PhDr. Skarupská, PhD
- ověřovatele zápisu: Arbeit, Přikrylová
- program zasedání.
2) Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 20. 6.
2013.
3) Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 30. 9. 2013 – viz příloha č. 1.
4) Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 – viz příloha č. 2.
5) Schvaluje záměr na prodej části pozemků parc. č. 866/1 a 1035 v k.ú. Bělkovice dle
žádosti paní Jitky Tily.
6) Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8003509/VB/1“ na pozemku
parc. č. 1243/2 v k.ú. Lašťany se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za cenu
3.400,- Kč včetně DPH – viz příloha č. 3.
7) Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 55069/1/2013“ na pozemku parc. č.
339/1 v k.ú. Lašťany se společností SMP Net, s.r.o. (oprávněný) za cenu 150,- Kč bez
DPH – viz příloha č. 4.
8) Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č.SMP/09-P378-1;10-P10, P150, P318,
P368/13/P“ na pozemcích parc. č. 499, 218, 279/1, 928/1, 267/1 a 339/1 v k.ú. Lašťany se
společností SMP Net, s.r.o. za cenu 2.750 Kč bez DPH – viz příloha č. 5.
9) Schvaluje odkoupení ideální 1/3 pozemku parc.č. 1070/1, ideální 1/3 pozemku parc.

č. 1070/3 a ideální 1/3 pozemku parc.č. 1070/6, všechny v k.ú. Bělkovice od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Celková cena těchto podílů všech pozemků činí
14.200,- Kč.
10) Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 67320/1/2013“ na pozemku parc. č.
339/1 v k.ú. Lašťany se společností SMP Net, s.r.o. (oprávněný) za cenu 350,- Kč bez
DPH – viz příloha č. 6.

-----------------------ověřovatel

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

---------------------------ověřovatel

