Zápis č. 1/2014 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 10. 3. 2014
v budově č.p. 248 v Bělkovicích – Lašťanech
Začátek: 18.05 hodin

Konec: 19.14 hodin

Přítomni zastupitelé při zahájení zasedání: dle prezenční listiny – počet: 12
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: PhDr. Skarupská, Mgr. Kráčmarová, Ing. Sobek
pro: 12

proti: 0

zdrželo se: 0

Volba ověřovatelů
Navrženi: Ing. Schnaubeltová, Mgr. Sklenář
pro: 12

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. Rozpočtové opatření č. 6/2013.
4. Zpráva o plnění rozpočtového provizoria obce k 28. 2. 2014.
5. Rozpočet obce na rok 2014.
6. Odměny neuvolněným členům ZO, výborů a komisí.
7. Zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 267/1 a 339/1 v k.ú. Lašťany.
8. Prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice.
9. Odkup části pozemku parc. č. 57 v k.ú. Bělkovice.
10. Diskuze.
V 18.08 hodin se na zasedání zastupitelstva dostavila paní Slepičková – počet
přítomných členů zastupitelstva obce – 13.
Návrhy na doplnění programu.
Starosta navrhl doplnit do programu bod „Záznam z dozoru státu nad přezkoumáním
hospodaření obce v souladu s ustanovením §20 zákona č. 420/2004 Sb.“ Dozor provedl

finanční úřad pro Olomoucký kraj, oddělení dotací a finanční kontroly.
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 13
proti: 0
zdrželo se: 0
Bod byl zařazen do programu.
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 12. 12.
2013.
Starosta seznámil s činností rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2013.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12.
2013.
3) Schválení rozpočtového opatření č. 6/2013 – viz příloha č. 1.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013 – viz příloha č. 1.
4) Vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtového provizoria k 28. 2. 2014 – viz příloha č. 2.
Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtového provizoria.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtového provizoria k 28. 2. 2014 – viz příloha č. 2.
5) Schválení rozpočtu obce na rok 2014 ve výši 47 112 236,- Kč příjmová část a
47 112 236,- Kč – výdajová část - viz příloha č. 3.
Uložit radě obce schválit podrobný rozpis rozpočtu do 31. 3. 2014.
Starosta upozornil, že došlo k navýšení rozpočtu o 120.000,- Kč oproti vyvěšenému
návrhu. Obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro
hasiče.
Starosta uvedl, že daňové příjmy jsou nastaveny opatrně a zdůraznil nejvýznamnější
položky ve výdajové části rozpočtu (dokončení staveb vodovodu a kanalizace, opravy
povrchů silnic, opravy chodníků, příspěvek škole, školní budovy a hřiště, koupaliště –
oprava dlážděných ploch a dešťové kanalizace, obecní budovy – zateplení a výměna oken

na č.p. 509, veřejné osvětlení – přeložka směrem k poště, sběrový dvůr, územní plán).
Ing. Němčic se dotázal, kde se plánuje umístění sběrného dvora.
Starosta odpověděl, že je plánováno v sousedství čistírny odpadních vod. Jiný vhodný
pozemek obec nemá k dispozici.
Mgr. Kráčmarová se dotázala, od kdy bude prováděn sběr bioodpadu.
Místostarosta odpověděl, že od příštího pondělí. Starosta doplnil, že ořezané větve je
možno ukládat na plochu u čistírny odpadních vod.
Ing. Němčic se dotázal, zda se návrh rozpočtu projednával s finančním výborem.
Starosta odpověděl, že zvlášť se s finančním výborem neprojednával. Někteří členové
finančního výboru byli přítomni na zasedání rady, kde se návrh projednával.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočet obce na rok 2014 ve výši 47 112 236,- Kč příjmová část a
47 112 236,- Kč – výdajová část - viz příloha č. 3.
Ukládá radě obce schválit podrobný rozpis rozpočtu do 31. 3. 2014.
6) Schválení odměn neuvolněným členům ZO, výborů a komisí – viz příloha č. 4.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje odměny neuvolněným členům ZO, výborů a komisí – viz příloha č. 4.
7)

Schválení zrušení usnesení ZO č.6 /2013 bod č. 6. Schválení „Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 9900076057/1/2014“ 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. 5.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Ruší usnesení ZO č. 6/2013 bod č. 6. Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 9900076057/1/2014“ 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. 5.
8) Neschválení prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice dle žádosti pana
Davida Mánka – viz příloha č. 6
pro: 12

proti: 0

zdrželo se: 1

Přijaté usnesení:
Neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice dle žádosti pana
Davida Mánka – viz příloha č. 6
9) Schválení oslovit vlastníky pozemku parc. č. 57 v k.ú. Bělkovice s nabídkou na

odkup části tohoto pozemku (viz příloha č. 7) za cenu 100,- Kč/m2 z důvodu, že na této
části je umístěna místní komunikace. Obec by uhradila všechny náklady spojené
s odkupem.
pro: 13

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje oslovit vlastníky pozemku parc. č. 57 v k.ú. Bělkovice s nabídkou na
odkup části tohoto pozemku (viz příloha č. 7) za cenu 100,- Kč/m2 z důvodu, že na této
části je umístěna místní komunikace. Obec by uhradila všechny náklady spojené
s odkupem.
10) Vzít na vědomí „Záznam z dozoru státu nad přezkoumáním hospodaření obce v souladu
s ustanovením §20 zákona č. 420/2004 Sb.“ Dozor provedl Finanční úřad pro Olomoucký
kraj, oddělení dotací a finanční kontroly.
pro: 13
proti: 0
zdrželo se: 0
Přijaté usnesení:
Bere na vědomí „Záznam z dozoru státu nad přezkoumáním hospodaření obce v souladu
s ustanovením §20 zákona č. 420/2004 Sb.“ Dozor provedl Finanční úřad pro Olomoucký
kraj, oddělení dotací a finanční kontroly.
11) Diskuze:
Ing. Marek Sobek a pan Evžen Stanislav předali za Sbor dobrovolných hasičů BělkoviceLašťany čestné uznání místostarostovi panu Zrůstkovi a Mgr. Sklenářovi jako poděkování
za dlouhodobou spolupráci. Dále předali čestné uznání Okresního sdružení hasičů
starostovi obce za práci, kterou vykonává pro sbor dobrovolných hasičů.
Starosta poděkoval ing. Sobkovi za jeho práci pro jednotku sboru dobrovolných hasičů a
za jeho práci při získávání finančních prostředků na financování činnosti a vybavení
jednotky. Dále starosta uvedl, že nás čeká ještě jeden velký společný úkol v budoucnu a to
je stavba nové hasičské zbrojnice.
Ing. Sobek uvedl aktivity sdružení, které vedly k vytvoření nového prostoru ke cvičení
jehož součástí by mohla být i hasičská zbrojnice.
Na závěr starosta uvedl, že v obci nejsou prostory nebo pozemky, na kterých by
v budoucnu mohly vyrůst nové objekty, jako jsou např. škola, domov důchodců a vyzval
zastupitele k aktivitě při hledání prostor nebo pozemků pro tyto nové objekty.

Usnesení č. 1/2014 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany dne 10. 3. 2014

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany:
1) Schvaluje:
- návrhovou komisi ve složení: PhDr. Skarupská, Mgr. Kráčmarová, Ing. Sobek
- ověřovatele zápisu: Ing. Schnaubeltová, Mgr. Sklenář
- program zasedání.

2) Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12.
2013.
3) Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013 – viz příloha č. 1.
4) Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtového provizoria k 28. 2. 2014 – viz příloha č. 2.
5) Schvaluje rozpočet obce na rok 2014 ve výši 47 112 236,- Kč příjmová část a
47 112 236,- Kč – výdajová část - viz příloha č. 3.
Ukládá radě obce schválit podrobný rozpis rozpočtu do 31. 3. 2014.
6) Schvaluje odměny neuvolněným členům ZO, výborů a komisí – viz příloha č. 4.
7) Ruší usnesení ZO č. 6/2013 bod č. 6. Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 9900076057/1/2014“ 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. 5.
8) Neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice dle žádosti pana
Davida Mánka – viz příloha č. 6
9) Schvaluje oslovit vlastníky pozemku parc. č. 57 v k.ú. Bělkovice s nabídkou na
odkup části tohoto pozemku (viz příloha č. 7) za cenu 100,- Kč/m2 z důvodu, že na této
části je umístěna místní komunikace. Obec by uhradila všechny náklady spojené
s odkupem.
10) Bere na vědomí „Záznam z dozoru státu nad přezkoumáním hospodaření obce v souladu
s ustanovením §20 zákona č. 420/2004 Sb.“ Dozor provedl finanční úřad pro Olomoucký
kraj, oddělení dotací a finanční kontroly.

-----------------------ověřovatel

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

---------------------------ověřovatel

