Zápis č. 3/2014 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014
v budově č.p. 248 v Bělkovicích – Lašťanech
Začátek: 18.07 hodin

Konec: 21.52 hodin

Přítomní 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: PhDr. Skarupská, Ing. Sobek, Ing. Schnaubeltová
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Volba ověřovatelů
Navrženi: Lakva, Arbeit
pro: 11

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 k 31. 5. 2014
4. Rozpočtové opatření č. 2/2014.
5. Účetní závěrka obce k 31. 12. 2013.
6. Závěrečný účet obce k 31. 12. 2013.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 417/2 v k.ú. Bělkovice.
8. Prodej části pozemku parc. č. 80/13 v k.ú. Bělkovice.
9. Prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice.
10. Prodej části pozemku parc. č. 1083 v k.ú. Lašťany.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc. č. 1062 a
1068/1 v k.ú. Bělkovice.
12. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. 1014/1
v k.ú. Bělkovice.
13. Diskuze.
Starosta upozornil, že v bodě č. 8 je chybně uvedeno číslo parcely. Správné je 80/16.

Návrhy na doplnění programu.
Starosta navrhl doplnit do programu bod „Rozdělení příspěvků spolkům“.
Upozornil, že v navržené tabulce, která byla zastupitelům zaslána je ještě uvedeno občanským
sdružením – dle nového občanského zákoníku je již správně spolkům.
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
Bod byl zařazen do programu.
Hlasování pro schválení programu:
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 0
Program byl schválen.
2) Vzít na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 10. 3.
2014.
Starosta seznámil s činností rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 10. 3. 2014.
Ing. Němčic se dotázal, o jaké opravy místních komunikací se jedná v případě smlouvy
s JHF Heřmanovice. Zda to nejsou opravy v rámci reklamace po stavbě vodovodu a
kanalizace.
Starosta uvedl, že se jedná o zhotovení povrchu na komunikacích, na kterých byl do
dnešní doby pouze štěrkový povrch a ukázal na mapě, o které komunikace se jedná.
Nejedná se tedy o opravy v rámci reklamace, ty probíhají na jiných komunikacích.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 10. 3.
2014.
3) Vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2014 – viz příloha č. 1.
Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu.
V 18.49 hodin opustila zasedání členka zastupitelstva paní Přikrylová – počet
přítomných členů zastupitelstva 10.
pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 1

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2014 – viz příloha č. 1.
4) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2014 – viz příloha č. 2.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením.

Mgr. Kráčmarová uvedla, že by navrhovaná částka 680.000,- Kč neměla být určena na
nákup nového auta pro hasiče, ale na vybudování dětského hřiště.
Ing. Sobek vystoupil a vysvětlil rozdíl mezi Sborem dobrovolných hasičů jako spolkem
(SDH) a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů jako organizační složkou obce (JSDH).
Dále také zdůvodnil, proč je navrhováno pořízení nového vozidla.
Starosta popsal stav současného vozidla AVIA a uvedl, že v rozpočtu se počítalo s částkou
nižší, neboť se původně uvažovalo o zakoupení ojetého vozidla. Taktéž byla podána
žádost na Olomoucký kraj o dotaci a bylo schváleno 120.000,- Kč. Pokud bychom
v letošním roce nevyčerpali krajskou dotaci, byla by v budoucnu minimální šance
takovou opět získat. Vzhledem k situaci s ojetými vozidly a k možnosti uspořených
finančních prostředků při poskytnutí dotace na sběrový dvůr se navrhlo toto rozpočtové
opatření. Současně by byly použity na nákup finanční prostředky, které získali hasiči pro
obec jako dar za práci pro firmu INSTA v rámci stavby vodovodu a taktéž SDH navrhuje,
že se vzdá v letošním roce příspěvku od obce na činnost ve prospěch zakoupení nového
vozidla.
Mgr. Kráčmarová vystoupila a dotázala se, jak by se řešil nákup vozidla, kdyby nedošlo
k úspoře finančních prostředků na sběrovém dvoře na základě obdržené dotace.
Ing. Sobek popsal činnost členů jednotky, která se týká provozu a údržby vozidel. Dále
také uvedl, jaké úkony byly do dnešního dne učiněny v rámci řešení úkolu – zakoupení
nového vozidla.
Ing. Němčic se dotázal, jaká je předpokládaná cena nového vozidla.
Ing. Sobek uvedl všechny navrhované finanční zdroje na zakoupení vozidla a starosta
uvedl, že předpokládaná cena je 1.365 mil. Kč včetně DPH.
Mgr. Sklenář uvedl, že členové rady několikrát diskutovali o možnosti nákupu vozidla a
dospěli k tomuto návrhu řešení. Zakoupení vozidla pro hasiče je větší priorita než
zakoupení nemovitých věcí za 1,1 mil. Kč na zlepšení dopravní situace v části obce, které
jsme schválili na posledním zasedání.
Mgr. Kráčmarová uvedla, že důvodů pro zakoupení nemovitých věcí bylo více.
Pan Aleš Spáčil (člen JSDH, který se stará o vozidla) vyzval zastupitele, aby se přišli
podívat na staré auto a popsal jeho současný technický stav.
Ing. Sobek popsal časovou osu nákupu nového vozidla. Uvedl, že příprava nákupu nového
vozidla je určitě dále než výstavba dětského hřiště. Současně uvedl, že v rozpočtu mohou
být další úspory, ze kterých by se mohlo v budoucnu financovat dětské hřiště.
pro: 10

proti:0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 – viz příloha č. 2.
5) Schválení účetní závěrky obce Bělkovice-Lašťany k 31. 12. 2013.
V 19.37 hodin opustil zasedání člen zastupitelstva Ing. Němčic – počet přítomných
členů zastupitelstva 9.
pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje účetní závěrku obce Bělkovice-Lašťany k 31. 12. 2013.

6) Souhlas s celoročním hospodařením obce tak, jak je uvedeno v „Závěrečném účtu
obce Bělkovice - Lašťany za rok 2013“ bez výhrad.
Starosta seznámil s výsledkem přezkumu hospodaření.
pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Souhlasí s celoročním hospodařením obce tak, jak je uvedeno v „Závěrečném účtu
obce Bělkovice - Lašťany za rok 2013“ bez výhrad.
V 19.44 hodin se vrátil na zasedání člen zastupitelstva Ing. Němčic – počet přítomných
členů zastupitelstva 10.
7) Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800074115/VB/Ko“ na pozemku
parc. č. 417/2 v k.ú. Bělkovice se společností RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za cenu
4.625,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800074115/VB/Ko“ na pozemku
parc. č. 417/2 v k.ú. Bělkovice se společností RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za cenu
4.625,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
8) Neschválení prodeje části pozemku parc. č. 80/16 v k.ú. Bělkovice dle žádosti pana
Vratislava Žižlavského.
Starosta uvedl, že je navrhováno neschválení prodeje, protože se jedná o jediné místo, kde
lze vybudovat další přemostění Trusovického potoka pro zlepšení spojení obou částí obce.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 80/16 v k.ú. Bělkovice dle žádosti pana
Vratislava Žižlavského.
9) Neschválení prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice dle žádosti pana
Jaromíra Vrtala.
Starosta uvedl, že je navrhováno neschválení, protože se jedná o úzké místo a prodejem
by se zhoršila dopravní obslužnost v této lokalitě.
pro: 9

proti: 0

Přijaté usnesení:

zdrželo se: 1

Neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice dle žádosti pana
Jaromíra Vrtala.
10) Schválení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1083 v k.ú. Lašťany dle žádosti paní
Zdeny Loutocké.
Ing. Němčic se dotázal, o jakou se jedná výměru.
Starosta odpověděl, že se jedná o 48 m2.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1083 v k.ú. Lašťany dle žádosti paní
Zdeny Loutocké.
11) Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8007610/VB/1“
na pozemcích parc. č. 1062 a 1068/1 v k.ú. Bělkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s.
(oprávněný) za cenu 1.500,- Kč bez DPH – viz příloha č. 4.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8007610/VB/1“
na pozemcích parc. č. 1062 a 1068/1 v k.ú. Bělkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s.
(oprávněný) za cenu 1.500,- Kč bez DPH – viz příloha č. 4.
12) Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8007068/001“
na pozemku parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s.
(oprávněný) za cenu 6.611,57 Kč bez DPH – viz příloha č. 5.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8007068/001“
na pozemku parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s.
(oprávněný) za cenu 6.611,57 Kč bez DPH – viz příloha č. 5.
13) Schválení příspěvků spolkům.
Starosta přednesl návrh na rozdělení příspěvků, který vzešel z dodaných materiálů od
jednotlivých spolků a z jednání zástupců spolků. Taktéž přednesl návrh pravidel pro
jejich čerpání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schvalování příspěvků spolkům se sídlem v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení příspěvků pro spolky v obci a pravidla pro

jejich čerpání v roce 2014 – viz příloha č. 6.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 17.000,- Kč pro činnost Senior klubu
Bělkovice – Lašťany v roce 2014. Částka bude čerpána úhradou služeb pro Senior
klub přímo z rozpočtu obce.
Pan Hemala zastupující skauty uvedl, že dotazník je v pořádku. Byl by rád, kdyby
byla zvýhodněna ta organizace, která se stará o mládež, ale nemá problém s tím, pokud to
zůstane jako dříve. Každý spolek má nějakou specifickou činnost, která je v bodovém
hodnocení zohledněna, ale má problém s tím, že v hodnocení není zohledňována
specifická činnost skautů a to jsou výlety. Chce, aby se toto zohlednilo a byla přepočítána
nově bodová hodnocení všem spolkům.
V následující rozpravě k hodnocení spolků vystoupili: Mgr. Kráčmarová,
PhDr. Skarupská, starosta, Ing.Sobek, Mgr. Sklenář a pan Skarupský.
Ing. Schnaubeltová navrhovala rozdělit letos příspěvky podle stávajících pravidel a nové
zastupitelstvo ať případně rozhodne o změně.
Návrh návrhové komise: hlasování o rozdělení bodu 13 na 13a), 13b) a 13c)
pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 1

Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení bodu 13 na 13a), 13b) a 13c).
13a) Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schvalování příspěvků spolkům se sídlem v obci.
13b) Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení příspěvků pro spolky v obci a pravidla pro
jejich čerpání v roce 2014 – viz příloha č. 6.
13c) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 17.000,- Kč pro činnost Senior klubu
Bělkovice – Lašťany v roce 2014. Částka bude čerpána úhradou služeb pro Senior
klub přímo z rozpočtu obce.
13a) Hlasování o návrhu: Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schvalování příspěvků spolkům se
sídlem v obci.
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schvalování příspěvků spolkům se sídlem v obci.
Vystoupila paní Pavlinská a upozornila na to, že sídlo skautů není v obci.
Návrh návrhové komise na revokaci hlasování v bodu 13a):
pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 1

Usnesení 13a) bylo revokováno.

Návrhová komise navrhla nový návrh na usnesení k bodu č. 13a):
Zastupitelsvo obce si vyhrazuje schvalování příspěvků spolkům působícím v obci na
celoroční činnost.
pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 2

Přijaté usnesení k bodu č. 13a)

Zastupitelsvo obce si vyhrazuje schvalování příspěvků spolkům
působícím v obci na celoroční činnost.
13b) Podán protinávrh panem Hemalou:
Přepočítat výši příspěvku na rok 2014 se zohledněním akcí pro členy nad rámec
pravidelných schůzek.
pro: 1

proti: 5

zdrželo se: 4

Usnesní nebylo přijato.
Původní návrh:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení příspěvků pro spolky působící v obci na
celoroční činnost a pravidla pro jejich čerpání v roce 2014 – viz příloha č. 6.
pro: 7

proti: 0

zdrželo se: 3

Usnesení nebylo přijato.
13c) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 17.000,- Kč pro činnost Senior klubu
Bělkovice – Lašťany v roce 2014. Částka bude čerpána úhradou služeb pro Senior
klub přímo z rozpočtu obce.
pro: 10

proti:

0 zdrželo se: 0

Přijaté usnesení k bodu 13c):

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 17.000,- Kč pro činnost
Senior klubu Bělkovice – Lašťany v roce 2014. Částka bude čerpána
úhradou služeb pro Senior klub přímo z rozpočtu obce.
Návrhová komise navrhla doplnit do programu nový bod č. 14:
„Schválení rozdělení příspěvků pro spolky působící v obci na celoroční činnost a
pravidla pro jejich čerpání v roce 2014 – viz příloha č. 6.
pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 1

Bod byl zařazen do programu.
14)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení příspěvků pro spolky působící v obci na
celoroční činnost a pravidla pro jejich čerpání v roce 2014 – viz příloha č. 6.
pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 2

Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení příspěvků pro spolky působící v obci na
celoroční činnost a pravidla pro jejich čerpání v roce 2014 – viz příloha č. 6.
15) Diskuze:
Nebyly žádné příspěvky do diskuze

Usnesení č. 3/2014 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany dne 19. 6. 2014

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany:
1) Schvaluje:
- návrhovou komisi ve složení: PhDr. Skarupská, Ing. Sobek, Ing. Schnaubeltová
- ověřovatele zápisu: Lakva, Arbeit
- program zasedání.
2) Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 10. 3.
2014.
3) Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2014 – viz příloha č. 1.
4) Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 – viz příloha č. 2.
5) Schvaluje účetní závěrku obce Bělkovice-Lašťany k 31. 12. 2013.
6) Souhlasí s celoročním hospodařením obce tak, jak je uvedeno v „Závěrečném účtu
obce Bělkovice - Lašťany za rok 2013“ bez výhrad.
7) Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800074115/VB/Ko“ na pozemku
parc. č. 417/2 v k.ú. Bělkovice se společností RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za cenu
4.625,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
8) Neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 80/16 v k.ú. Bělkovice dle žádosti pana
Vratislava Žižlavského.
9) Neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice dle žádosti pana
Jaromíra Vrtala.
10) Schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1083 v k.ú. Lašťany dle žádosti paní

Zdeny Loutocké.
11) Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8007610/VB/1“
na pozemcích parc. č. 1062 a 1068/1 v k.ú. Bělkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s.
(oprávněný) za cenu 1.500,- Kč bez DPH – viz příloha č. 4.
12) Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8007068/001“
na pozemku parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s.
(oprávněný) za cenu 6.611,57 Kč bez DPH – viz příloha č. 5.
13a) Vyhrazuje si schvalování příspěvků spolkům působícím v obci na celoroční činnost.
13b) Usnesení nebylo přijato.
13c) Schvaluje poskytnutí částky 17.000,- Kč pro činnost Senior klubu Bělkovice – Lašťany
v roce 2014. Částka bude čerpána úhradou služeb pro Senior klub přímo z rozpočtu
obce.
14) Schvaluje rozdělení příspěvků pro spolky působící v obci na celoroční činnost a pravidla
pro jejich čerpání v roce 2014 – viz příloha č. 6.

-----------------------ověřovatel

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

---------------------------ověřovatel

