Zápis č. 4/2014 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 18. 9. 2014
v budově č.p. 248 v Bělkovicích – Lašťanech
Začátek: 18.05 hodin

Konec: 20.12 hodin

Přítomní zastupitelé při zahájení zasedání: dle prezenční listiny – počet: 10
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. Němčic, Mgr. Kráčmarová, Ing. Saitzová
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

Volba ověřovatelů
Navrženi: PhDr. Skarupská PhD., Zrůstek
pro: 10

proti: 0

zdrželo se: 0

V 18.07 hodin se na zasedání dostavila členka ZO paní Přikrylová – počet přítomných
členů ZO 11
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. 8. 2014
4. Rozpočtové opatření č. 3/2014.
5. Prodej části pozemku parc. č. 1083 v k.ú. Lašťany.
6. Prodej pozemku parc. č. 83/2 v k.ú. Bělkovice.
7. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1071 v k.ú. Bělkovice.
8. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1072/1 v k.ú. Bělkovice.
9. Diskuze.
V 18.07 hodin se na zasedání dostavila členka zastupitelstva paní Přikrylová – počet
přítomných členů zastupitelstva 11.
V 18.10 hodin se na zasedání dostavila členka zastupitelstva paní Hynková – počet

přítomných členů zastupitelstva 12.
Návrhy na doplnění programu.
Starosta navrhl doplnit do programu bod „Zadání územního plánu Bělkovice-Lašťany“.
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 1
Bod byl zařazen do programu.
Starosta navrhl doplnit do programu bod „Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na stavbu „Sběrový dvůr Bělkovice-Lašťany“.
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 12
proti: 0
zdrželo se: 0
Bod byl zařazen do programu.
Starosta navrhl doplnit do programu bod „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc. č. 966 a 1243/2 oba v k.ú. Lašťany a
smlouva o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a.s.“.
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 12
proti: 0
zdrželo se: 0
Bod byl zařazen do programu.
Starosta navrhl doplnit do programu bod „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. 1068/1 v k.ú. Bělkovice a smlouva o
právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a.s.“.
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 12
proti: 0
zdrželo se: 0
Bod byl zařazen do programu.
Starosta navrhl doplnit do programu bod „Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na stavbu „Dům Služeb - Bělkovice-Lašťany (zateplení a výměna
oken a dveří)“.
Hlasování pro doplnění bodu do programu:
pro: 12
proti: 0
zdrželo se: 0
Bod byl zařazen do programu.
Hlasování pro schválení programu:
pro: 12
proti: 0
zdrželo se: 0
Program byl schválen.
2) Vzít na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 19. 6.
2014.

Starosta seznámil s činností rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 19. 6. 2014.
Ing. Němčic se dotázal, zda se při opravě místní komunikace 10b bude zpracovávat
projekt.
Starosta odpověděl, že na komunikaci se nebude zpracovávat. Nový povrch bude
v rozsahu stávávající komunikace a nové obrubníky budou osazeny namísto stávajících
tak, aby v budoucnu umožňovali rozšíření o chodník, který by byl v souběhu
s komunikací. Na chodník bude již potřeba zpracovat projekt.
Ing.Němčic se dotázal na cenu nové kopírky.
Starosta uvedl cenu a sdělil, že bylo vybíráno ze třech nabídek a posuzovala se
cena stroje a taktéž cena provozu a spotřebního materiálu.
pro: 12

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 19. 6.
2014.
3) Vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 31. 8. 2014 – viz příloha č. 1.
Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu.
pro: 12

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 31. 8. 2014 – viz příloha č. 1.
4) Schválení rozpočtového opatření č. 3/2014 – viz příloha č. 2.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením.
pro: 12

proti:0

zdrželo se:0

Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 – viz příloha č. 2.
5) Schválení prodeje části (48 m2) pozemku parc. č. 1083 v k.ú. Lašťany pro paní Zdenu
Loutockou za cenu 200,-Kč/m2.
pro: 12

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje prodej části (48 m2) pozemku parc. č. 1083 v k.ú. Lašťany pro paní Zdenu
Loutockou za cenu 200,-Kč/m2.
6) Schválení záměru na prodej pozemku parc. č. 83/2 v k.ú. Bělkovice.

pro: 12

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 83/2 v k.ú. Bělkovice.
7) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1071 v k.ú. Bělkovice mezi
obcí Bělkovice-Lašťany (oprávněný) a Povodím Moravy s.p. (povinný) na umístění a
údržbu zařízení vodovodu za cenu 16.945,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
pro: 12

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1071 v k.ú. Bělkovice mezi
obcí Bělkovice-Lašťany (oprávněný) a Povodím Moravy s.p. (povinný) na umístění a
údržbu zařízení vodovodu za cenu 16.945,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
V 19.28 hodin opustila zasedání členka zastupitelstva paní Přikrylová – počet
přítomných členů zastupitelstva 11.
8) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1072/1 v k.ú. Bělkovice
mezi obcí Bělkovice-Lašťany (oprávněný) a Povodím Moravy s.p. (povinný) na umístění
a provozování cyklostezky Bohuňovice – Bělkovice-Lašťany za cenu 27.180,- Kč bez
DPH – viz příloha č. 4
Mgr. Kráčmarová se dotázala, kolik stál znalecký posudek na ocenění služebnosti.
Starosta odpověděl, že si přesnou částku nepamatuje, např. posudek pro Správu silnic stál
3.500,- Kč
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1072/1 v k.ú. Bělkovice
mezi obcí Bělkovice-Lašťany (oprávněný) a Povodím Moravy s.p. (povinný) na umístění
a provozování cyklostezky Bohuňovice – Bělkovice-Lašťany za cenu 27.180,- Kč bez
DPH – viz příloha č. 4.
9) Zadání územního plánu Bělkovice-Lašťany
Návrh na usnesení:
I. Bere na vědomí vyhodnocení projednání návrhu zadání územního plánu v rozsahu dle
přílohy č. 5.
II. Schvaluje podle ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zadání Územního plánu Bělkovice-Lašťany ve znění dle přílohy usnesení č. 6.

Ing. Němčic se dotázal, zda se v novém územním plánu bude řešit další propojení obce
přes potok.
Starosta odpověděl, že již ve stávajícím územním plánu je počítáno s dalšími dvěma
místy. Bude velice těžké najít nějaké nové.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
I. Bere na vědomí vyhodnocení projednání návrhu zadání územního plánu v rozsahu dle
přílohy č. 5.
II. Schvaluje podle ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zadání Územního plánu Bělkovice-Lašťany ve znění dle přílohy usnesení č. 6.
10) Schválení smlouvy č. 14187064 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na stavbu „Sběrový dvůr Bělkovice-Lašťany“ – viz příloha č. 7.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje smlouvu č. 14187064 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na stavbu „Sběrový dvůr Bělkovice-Lašťany“ – viz příloha č. 7.
11) Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 966 a 1243/2 oba v k.ú. Lašťany
se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný)“ – viz příloha č. 8.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 966 a 1243/2 oba v k.ú. Lašťany
se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný)“ – viz příloha č. 8.
12) Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1068/1 v k.ú. Bělkovice
se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný)“ – viz příloha č. 9.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1068/1 v k.ú. Bělkovice
se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný)“ – viz příloha č. 9.

13) Schválení smlouvy č. 14194573 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na stavbu „Dům Služeb - Bělkovice-Lašťany (zateplení a výměna oken a
dveří)“ – viz příloha č. 10.
pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Přijaté usnesení:
Schvaluje smlouvu č. 14194573 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na stavbu „Dům Služeb - Bělkovice-Lašťany (zateplení a výměna oken a
dveří)“ – viz příloha č. 10.
14) Diskuze
Starosta uvedl, že na zasedání je k dispozici petice organizovaná Svazem měst a obcí ČR
ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí.

Usnesení č. 4/2014 ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany dne 18. 9. 2014

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany:
1) Schvaluje:
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Němčic, Mgr. Kráčmarová, Ing. Saitzová
- ověřovatele zápisu: PhDr. Skarupská PhD., Zrůstek
- program zasedání.
2) Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od zasedání zastupitelstva obce dne 19. 6.
2014.
3) Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 31. 8. 2014 – viz příloha č. 1.
4) Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 – viz příloha č. 2.
5) Schvaluje prodej části (48 m2) pozemku parc. č. 1083 v k.ú. Lašťany pro paní Zdenu
Loutockou za cenu 200,-Kč/m2.
6) Schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 83/2 v k.ú. Bělkovice.
7) Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1071 v k.ú. Bělkovice mezi
obcí Bělkovice-Lašťany (oprávněný) a Povodím Moravy s.p. (povinný) na umístění a
údržbu zařízení vodovodu za cenu 16.945,- Kč bez DPH – viz příloha č. 3.
8) Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1072/1 v k.ú. Bělkovice
mezi obcí Bělkovice-Lašťany (oprávněný) a Povodím Moravy s.p. (povinný) na umístění
a provozování cyklostezky Bohuňovice – Bělkovice-Lašťany za cenu 27.180,- Kč bez
DPH – viz příloha č. 4.

9) I. Bere na vědomí vyhodnocení projednání návrhu zadání územního plánu v rozsahu dle
přílohy č. 5.
II. Schvaluje podle ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zadání Územního plánu Bělkovice-Lašťany ve znění dle přílohy usnesení č. 6.
10) Schvaluje smlouvu č. 14187064 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na stavbu „Sběrový dvůr Bělkovice-Lašťany“ – viz příloha č. 7.
11) Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 966 a 1243/2 oba v k.ú. Lašťany
se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný)“ – viz příloha č. 8.
12) Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1068/1 v k.ú. Bělkovice
se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný)“ – viz příloha č. 9.
13) Schvaluje smlouvu č. 14194573 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na stavbu „Dům Služeb - Bělkovice-Lašťany (zateplení a výměna oken a
dveří)“ – viz příloha č. 10.

-----------------------ověřovatel

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

---------------------------ověřovatel

