Zápis č. 6/2013 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 12. 12. 2013
v budově č.p. 248 v Bělkovicích – Lašťanech
Začátek: 18.07 hodin

Konec: 19.41 hodin

Přítomni zastupitelé při zahájení zasedání: dle prezenční listiny – počet: 9
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: Arbeit, Bc. Saitzová, Mgr. Sklenář
pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Volba ověřovatelů
Navrženi: Zrůstek, Ing. Sobek
pro: 9

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. 11. 2013.
4. Rozpočtové opatření č. 5/2013.
5. Rozpočtové provizorium na rok 2014.
6. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany.
7. Prodej části pozemků parc. č. 866 a 1035 v k.ú. Bělkovice.
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností Synergion Jívová s.r.o..
9. Doplnění člena kontrolního výboru.
10. Letiště Bohuňovice – druhá dráha.
11. Diskuze.
Starosta upozornil, že v bodě č. 6 bude věcné břemeno i na pozemku parc. č. 339/1 v k.ú.
Lašťany.
Hlasování pro schválení programu:
pro: 9
proti: 0
zdrželo se: 0
Program byl schválen.

2) Vzít na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 17. 10.
2013.
V 18.11 hodin se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Lakva – počet přítomných členů
zastupitelstva obce – 10.
V 18.13 hodin se na zasedání zastupitelstva dostavila paní Přikrylová – počet
přítomných členů zastupitelstva obce – 11.
Starosta seznámil s činností rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 17. 10. 2013.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 17. 10.
2013.
3) Vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2013 – viz příloha č. 1.
Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu.
Paní Hegingerová se dotázala, jak to vypadá s doplacením dlužného nájemného za
hostinec.
Starosta uvedl, že byla nařízena exekuce srážkami ze mzdy pana Zeisky a jeho manželky.
Zatím obec neobdržela žádnou částku.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 30. 11. 2013 – viz příloha č. 1.
4) a) Schválení rozpočtového opatření č. 5/2013 – viz příloha č. 2.
Starosta seznámil přítomné s navrhovaným rozpočtovým opatřením a upozornil na změnu
v návrhu, který obdrželi zastupitelé.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 – viz příloha č. 2.
b) Schválení předběžného rozpočtového opatření č. 6 k rozpočtu za rok 2013 pro operace,
které vzniknou za období od data 12. 12. 2013 do 31. 12. 2013 bez určení konkrétní výše
v Kč pro tyto rozpočtové změny:
- přijetí a případná realizace výdajů účelově poskytnutých transferů,
- výdaje k odvrácení škod, prevencí havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje ve
stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a
další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení,
- změny v rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případě
přesunů příjmů a výdajů.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje předběžně rozpočtového opatření č. 6 k rozpočtu za rok 2013 pro operace,
které vzniknou za období od data 12. 12. 2013 do 31. 12. 2013 bez určení konkrétní výše
v Kč pro tyto rozpočtové změny:
- přijetí a případná realizace výdajů účelově poskytnutých transferů,
- výdaje k odvrácení škod, prevencí havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje ve
stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a
další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení,
- změny v rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případě
přesunů příjmů a výdajů.
V 18.52 hodin odešla ze zasedání zastupitelstva paní Hegingerová – počet přítomných
členů zastupitelstva obce – 10.
5) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2014 ve výši 30% schváleného rozpočtu
roku 2013 do doby schválení rozpočtu. Financování rozpracovaných akcí z roku 2013
je povoleno do výše již uzavřených smluv a objednávek.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 ve výši 30% schváleného rozpočtu
roku 2013 do doby schválení rozpočtu. Financování rozpracovaných akcí z roku 2013
je povoleno do výše již uzavřených smluv a objednávek.
6) Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900076057/1/2013“ na pozemcích
parc. č. 267/1 a 339/1 oba v k.ú. Lašťany se společností RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný)
za cenu 750,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900076057/1/2013“ na pozemcích
parc. č. 267/1 a 339/1 oba v k.ú. Lašťany se společností RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný)
za cenu 750,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
7) Schválení prodeje části pozemků parc. č. 866/1 a 1035 oba v k.ú. Bělkovice (odkupovaná
část – viz příloha č. 4) pro paní Jitku Tily za cenu 100,- Kč/m2.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje prodej části pozemků parc. č. 866/1 a 1035 oba v k.ú. Bělkovice (odkupovaná
část – viz příloha č. 4) pro paní Jitku Tily za cenu 100,- Kč/m2.
8) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a o právu k provedení stavby ze dne 9. 9. 2013 se společností SYNERGION
Jívová s.r.o. a pověření pro starostu na podpis tohoto dodatku“.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a o právu k provedení stavby ze dne 9. 9. 2013 se společností SYNERGION
Jívová s.r.o. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku“.
9) Schválení nového člena kontrolního výboru.
Ing. Němčic navrhl na minulém zasedání paní Danu Hegingerovou
pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 1

Přijaté usnesení:
Schvaluje nového člena kontrolního výboru – paní Dana Hegingerová.
10) Schválení stanoviska k zachování druhé dráhy letiště Bohuňovice:
Obec Bělkovice-Lašťany požaduje zachování druhé dráhy Letiště Bohuňovice v Zásadách
územního rozvoje Olomouckého kraje. Při využívání druhé dráhy by došlo ke zmírnění
zátěže na obec Bělkovice-Lašťany a její obyvatele.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje stanovisko k zachování druhé dráhy letiště Bohuňovice:
Obec Bělkovice-Lašťany požaduje zachování druhé dráhy Letiště Bohuňovice v Zásadách
územního rozvoje Olomouckého kraje. Při využívání druhé dráhy by došlo ke zmírnění
zátěže na obec Bělkovice-Lašťany a její obyvatele.
11) Diskuze:
Starosta sdělil informace o transformaci MAS Šternbersko.
Mgr. Sklenář upozornil na špatný stav dlažby v uličce mezi č.p. 84 a 73.
Starosta uvedl, že se počítá s její předlažbou a doufá, že nikdo nebude zpochybňovat její
vlastnictví obcí, jak se to již stalo na několika místech v obci v minulosti.
Dále starosta uvedl, že pan Čestmír Opletal upozorňuje na to, že obec zabrala část jeho
pozemku na komunikaci vedle obecního úřadu a bude požadovat navrácení.
PhDr. Skarupská upozornila na nedostatečné posolení komunikace kolem zastávky u garáží
při posledním náledí.
Místostarosta a starosta uvedli, že příště provedou důkladnější kontrolu.
Pan Lakva se dotázal, jak to vypadá s budoucí rekonstrukcí „kostkové“ silnice.
Starosta odpověděl, že kraj chystá novou koncepci, ve které se s touto akcí počítá, ale v tuto
chvíli není znám časový horizont zahájení.

Usnesení č. 6/2013 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany dne 12. 12. 2013

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany:
1) Schvaluje:

- návrhovou komisi ve složení: Arbeit, Bc. Saitzová, Mgr. Sklenář
- ověřovatele zápisu: Zrůstek, Ing. Sobek
- program zasedání.
2) Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 17. 10.
2013.
3) Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 30. 11. 2013 – viz příloha č. 1.
4) a) Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 – viz příloha č. 2.
b) Schvaluje předběžně rozpočtového opatření č. 6 k rozpočtu za rok 2013 pro operace,
které vzniknou za období od data 12. 12. 2013 do 31. 12. 2013 bez určení konkrétní
výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
- přijetí a případná realizace výdajů účelově poskytnutých transferů,
- výdaje k odvrácení škod, prevencí havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje
ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí
soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení,
- změny v rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případě
přesunů příjmů a výdajů.
5) Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 ve výši 30% schváleného rozpočtu
roku 2013 do doby schválení rozpočtu. Financování rozpracovaných akcí z roku 2013
je povoleno do výše již uzavřených smluv a objednávek.
6) Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900076057/1/2013“ na pozemcích
parc. č. 267/1 a 339/1 oba v k.ú. Lašťany se společností RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný)
za cenu 750,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
7) Schvaluje prodej části pozemků parc. č. 866/1 a 1035 oba v k.ú. Bělkovice (odkupovaná
část – viz příloha č. 4) pro paní Jitku Tily za cenu 100,- Kč/m2.
8) Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a o právu k provedení stavby ze dne 9. 9. 2013 se společností SYNERGION
Jívová s.r.o. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku“.
9) Schvaluje nového člena kontrolního výboru – paní Dana Hegingerová.
10) Schvaluje stanovisko k zachování druhé dráhy letiště Bohuňovice:
Obec Bělkovice-Lašťany požaduje zachování druhé dráhy Letiště Bohuňovice v Zásadách
územního rozvoje Olomouckého kraje. Při využívání druhé dráhy by došlo ke zmírnění
zátěže na obec Bělkovice-Lašťany a její obyvatele.

-----------------------ověřovatel

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

---------------------------ověřovatel

