Zápis č. 2/2014 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 6. 5. 2014
v budově č.p. 248 v Bělkovicích – Lašťanech
Začátek: 18.05

Konec: 19.03

Přítomni zastupitelé při zahájení zasedání: dle prezenční listiny – počet: 11
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: Hegingerová, Hynková, Arbeit
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Volba ověřovatelů
Navrženi: Ing. Němčic, Mgr. Kráčmarová
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 1

Schválení programu zasedání
Navržený program:
1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání.
2. Rozpočtové opatření č. 1/2014.
3. Nákup nemovitosti – rodinný dům č.p. 421 a pozemků parc. č. 512/1, 512/3 a
513/1 vše v k.ú. Lašťany.
4. Diskuze.
Návrhy na doplnění programu:
Nebyly vzneseny návrhy na doplnění nebo úpravu programu.
Hlasování pro schválení programu:
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
Program byl schválen.
2) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2014 – viz příloha č. 1.
pro: 11

proti: 0

Přijaté usnesení:

zdrželo se: 0

Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 – viz příloha č. 1.
3) Schválení nákupu nemovitých věcí:
- pozemek parc. č. 512/1 v k.ú. Lašťany včetně rodinného domu č.p. 421, který je na
tomto pozemku,
- pozemek parc. č. 512/3 v k.ú. Lašťany,
- pozemek parc. č. 513/1 v k.ú. Lašťany.
Cena všech těchto nemovitých věcí 1 100 000,- Kč.
V 18.13 hodin se na zasedání dostavil člen zastupitelstva Ing. Sobek – počet přítomných
zastupitelů: 12.
Starosta seznámil s podmínkami nákupu.
Ing. Němčic se dotázal, jak to s nákupem vypadá časově.
Starosta odpověděl, že potřeba provést několik úkonů a katastr má také svoje lhůty.
Pokud to bude do dvou měsíců, tak to bude dobré, spíše je to otázka tak tří měsíců.
Ing. Oklešťková se dotázala, co má obec za záměr s touto nemovitostí.
Starosta odpověděl, že obec nákupem vyřeší špatnou dopravní situaci v této lokalitě –
rozšíří stávající nevyhovující místní komunikaci, samotný objekt je v nevyhovujícím
stavu, počítá se s jeho demolicí, ale na jeho místě získá obec pozemek vhodný pro
případnou budoucí stavbu domu s pečovatelskou službou pro seniory a třetím důvodem
bylo riziko, že by objekt koupil někdo, kdo by z něj zřídil ubytovnu a měl možnost čerpat
nájemné od jedinců (v počtu 60 – 70), kteří by na to brali sociální dávky. Po obci se
samozřejmě povídají i jiné důvody, ale na těchto třech se shodli zastupitelé na pracovní
schůzce. Ing. Oklešťková se dotázala, zda se v budoucnu najdou peníze na stavbu
dětského hřiště.
Starosta uvedl, že v průběhu května je již třetí občan, který se na to ptá. Na zastupitelstvu
jsme se o tom několikrát bavili, ale v tuto dobu nemá obec k dispozici vhodný pozemek.
V místě bývalého hřiště Na Brodku pod vedením vysokého napětí opravdu nemůže být.
Ing. Oklešťková uvedla, že to tak vypadá, že dětské hřiště nebude nikdy.
Starosta uvedl, že se uvažuje o úpravě hřiště U garáží a u školy v Lašťanech, ale nebude
to nic velkého, jako mají např. v okolních obcích.
Ing. Sobek uvedl, diskuze o nákupu nemovitosti se ztratila v problému hřiště a
prohlášení, že v Bělkovicích to nejde, mu připadá absolutně scestné. Pochopil by, že
pokud někdo má zájem o hřiště, tak má přijít s návrhem.
Ing. Němčic uvedl, že s tím má přijít vedení obce.
Starosta uvedl, že vedení obce není jen starosta a místostarosta, ale celé zastupitelstvo.
Přivítal, kdyby nějaké návrhy vzešly i od ostatních zastupitelů nebo občanů. Protože
pokud by sami rozhodli starosta s místostarostou, tak by to bylo určitě ve finále špatně.
Mgr. Sklenář uvedl, že u budovy základní školy v Lašťanech se počítá s novým hřiště a i
v rozpočtu jsou na to peníze.
Ing. Oklešťková namítla, že toto hřiště bude pro školu a ne pro veřejnost.
Mgr. Sklenář uvedl, že se dá dobře časově rozdělit používání školou a veřejností.
Ing. Sobek navrhl v souladu s jednacím řádem ukončit rozpravu.
Hlasování o nákupu nemovitých věcí:
pro: 12
proti: 0
zdrželo se: 0
Přijaté usnesení:
Schvaluje nákup nemovitých věcí:

- pozemek parc. č. 512/1 v k.ú. Lašťany včetně rodinného domu č.p. 421, který je na
tomto pozemku,
- pozemek parc. č. 512/3 v k.ú. Lašťany,
- pozemek parc. č. 513/1 v k.ú. Lašťany.
Cena všech těchto nemovitých věcí 1 100 000,- Kč.
4)

Diskuze:

PhDr. Skarupská uvedla, že je již v zastupitelstvu 4 volební období a popsala, co se za tu dobu
dělo ohledně dětských hřišť.
Mgr. Kráčmarová uvedla, že jediný pozemek, který by byl vhodný svou velikostí, je prostor
bývalého hřiště na Brodku, ale musela by se vyřešit přeložka vedení vysokého napětí.
Starosta uvedl, že zjišťoval u společnosti ČEZ a.s. předpokládané náklady a ty by byly
0,5 milionu Kč.
Mgr. Kráčmarová dále uvedla, že vybudování nového hřiště by měl být úkol pro nové
zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. Nesouhlasí s návrhem využívat dětské hřiště
u školy v Lašťanech veřejností, protože by docházelo k časovým kolizím se školou a školní
družinou.
Mgr. Sklenář uvedl, že by nedocházelo ke kolizím, protože např. dopoledne a po 16. té hodině
nebude hřiště využíváno školou a družina by více využívala sportovní část hřiště.
Ing. Sobek uvedl, že dělat přeložku za 0,5 milionu abychom získali prostor pro dětské hřiště
je podle něho příliš rozmařilé.
Starosta uvedl, že si v minulých dne pročítal volební programy všech stran, co jsou
zastoupeny v zastupitelstvu. Pokud má někdo ve volebním programu vybudování dětského
hřiště a téměř celé 4 roky se o tom nezmíní a půl roku před koncem uvede, že to je věc vedení
obce tak neví co s tím. Starosta považoval v tomto končícím volebním období jako prioritu,
aby měli děti zdravou vodu více než dětské hřiště. Dále uvedl povinnosti provozovatele
dětských hřišť.
Ing. Sobek uvedl, že to nevidí jako tragédii, že není v obci dětské hřiště. Občané volali po
rozšíření školky a to jsme provedli.
Ing. Němčic uvedl, že je možné, že přijde nějaké petice za dětské hřiště.
Ing. Sobek uvedl, že zatím nevidí takový tlak, že by to až tak lidi trápilo. Nikdy neviděl Ing.
Němčice, že by přišel s nějakým návrhem na dětské hřiště.
Starosta uvedl, že se blíží volby a je potřeba téma. Kanály a vody máme, bude téma dětské
hřiště.
Paní Zemanová se dotázala, zda povrch silnice kolem RD její dcery je definitivní.
Starosta uvedl, že definitivní není, ale bylo to řešení vzhledem k finančním možnostem
loňského roku. Na tento povrch se dá položit finální asfaltová vrstva v pozdějším čase dle
finančních možností obce a popsal, co jsou priority v rozpočtu pro tento rok.
Místostarosta uvedl, že jeho kandidátka svoje předvolební sliby splnila, nebyly tam žádné
zbytečné sliby. Chtěl by vidět, jak splnili ti, co kandidovali na jiných kandidátkách.
Paní Přikrylová uvedla, že je těžké se srovnávat v dětských hřištích s okolními obcemi. Ty
větší měli náskok s dříve vybudovanou infrastrukturou a mohli se již věnovat dětským
hřištím. Tovéř je menší obec, kde je vše soustředěno do centra.
Místostarosta upozornil, že je potřeba v rozpočtu na dětské hřiště, které by odpovídalo
představám, připravit 1 milion Kč.
Ing. Sobek uvedl, že za poslední tři volební období obec získala velké finanční prostředky a
postavily se infrastrukturní stavby a pak se dozví, že se v obci nic neděje.
Další příspěvek do diskuze nebyl a starosta zasedání ukončil

Usnesení č. 2/2014 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany dne 6. 5. 2014

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany:
1) Schvaluje:
- návrhovou komisi ve složení: Hegingerová, Hynková, Arbeit
- ověřovatele zápisu: Ing. Němčic, Mgr. Kráčmarová
- program zasedání.
2) Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 – viz příloha č. 1.
3) Schvaluje nákup nemovitých věcí:
- pozemek parc. č. 512/1 v k.ú. Lašťany včetně rodinného domu č.p. 421, který je na
tomto pozemku,
- pozemek parc. č. 512/3 v k.ú. Lašťany,
- pozemek parc. č. 513/1 v k.ú. Lašťany.
Cena všech těchto nemovitostí 1 100 000,- Kč.

-----------------------ověřovatel

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

---------------------------ověřovatel

