Zápis č. 1/2015
ze zasedání Zastupitelstva Obce Bělkovice-Lašťany dne 15. 1. 2015
v budově č. p. 248 v Bělkovicích-Lašťanech

1. Zahájení
Přítomní zastupitelé při zahájení zasedání Zastupitelstva Obce Bělkovice-Lašťany
(dále jen „ZO“): celkem 15 zastupitelů viz prezenční listina.
ZO bylo zahájeno v 18:00 hodin.
Ing. Tomáš Němčic (dále jen „starosta“) přivítal všechny přítomné a uvedl,
že zasedání ZO bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů ZO
a ZO je usnášeníschopné. Nově jsou z dataprojektoru promítány důvodové
zprávy ke zpracovaným bodům jednání.
Ze zasedání ZO je pořizován zvukový záznam pro potřeby obce.
Zápis z předchozího ZO byl ověřovateli ověřen.

2. Procedurální body
Volba návrhové komise
Navrženi: Michal Arbeit, Bc. Jaroslava Zdařilová, Mgr. Lubomír Sklenář
Hlasování o návrhové komisi:
pro: 12
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Mgr. Jana Kráčmarová,
Ing. Marek Sobek, Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, David Hemala,
Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl, Ing. Věra Schnaubeltová, PhDr. Helena Skarupská,
Ph.D.
proti: 0
zdrželi se: 3
Michal Arbeit, Mgr. Lubomír Sklenář, Bc. Jaroslava Zdařilová
Volba ověřovatelů zápisu
Navrženi: Jiří Kaňkovský, Ing. Věra Schnaubeltová
Hlasování o návrhu ověřovatelů zápisu:
pro: 13
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Mgr. Jana Kráčmarová, Ing. Marek
Sobek, Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, David Hemala, Petr Tureček,
Ing. Jiří Pudl, Michal Arbeit, Mgr. Lubomír Sklenář, Bc. Jaroslava Zdařilová,
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D
proti:

0
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zdrželi se: 2
Jiří Kaňkovský, Ing. Věra Schnaubeltová
Schválení programu zasedání ZO
Navržený program:
1. Zahájení
2. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Zpráva o plnění rozpočtu
5. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
6. Schválení odměn členům komisí rady obce a členům výborů zastupitelstva
obce
7. Diskuze.
Starosta navrhl vyjmout bod 6. Schválení odměn členům komisí rady obce
a členům výborů zastupitelstva obce, s odůvodněním, že nejsou známi ještě
všichni členové komisí a dále, že členové výborů, kteří nejsou zastupiteli, budou
odměňováni dle dřívějších zavedených pravidel předchozích zastupitelstev.
Hlasování pro vyjmutí bodu č. 6 z programu:
pro: 13
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana
Kráčmarová, Ing. Marek Sobek, Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc.
Jaroslava Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl, Ing. Věra
Schnaubeltová
proti: 0 zdrželi se:
Mgr. Lubomír Sklenář, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.
Bod č. 6. „Schválení odměn členům komisí rady obce a členům výborů
zastupitelstva obce“ byl vyřazen z programu.
Starosta navrhl nový bod č. 3 do programu ZO, a to informace místostarosty obce
o stavu přípravy průtahu obce – komunikace č. III/44436 „kostková“ v obci
Bělkovice-Lašťany, a to z důvodu informovanosti široké veřejnosti.
Hlasování pro doplnění bodu č. 3 do programu:
pro: 15
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana
Kráčmarová, Mgr. Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena
Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc. Jaroslava
Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl, Ing. Věra Schnaubeltová
proti: 0
zdrželi se: 0
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Bod „Informace místostarosty obce o stavu přípravy průtahu obce –
komunikace č. III/44436 „kostková“ v obci Bělkovice-Lašťany“ byl zařazen
do programu, bodu č. 3.
Starosta sdělil, že pan David Berka podal návrh na doplnění programu o bod
„Nákup dopravního automobilu pro JSDH “.
Hlasování pro doplnění bodu „Nákup dopravního automobilu pro JSDH“do
programu:
pro: 7
Mgr. Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr.
Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, Ing. Věra
Schnaubeltová
proti: 1
Petr Tureček
zdrželi se: 7
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana
Kráčmarová, David Hemala, Ing. Jiří Pudl
Bod „Nákup dopravního automobilu pro JSDH“ nebyl zařazen do programu.
Starosta doplnil, že tento bod navrhuje projednat v diskuzi.
Starosta sdělil, že pan David Berka podal návrh doplnit do programu bod
„Rekonstrukce ZŠ Bělkovice-Lašťany budova v části obce Bělkovice – střecha
a podkroví“.
K tomuto sdělil Ing. Marek Sobek, že je připravena projektová dokumentace,
a objekt je v havarijním stavu. Dále uvedl, že by bylo dobré, aby se začalo řešit
vše co nejdříve, ať mohou děti od září chodit do opraveného objektu.
Starosta k tomuto sdělil, že projekt není připraven a s paní projektantkou je složité
jednání, navrhl tento bod projednat v diskuzi.
Mgr. Lubomír Sklenář shrnul stav školy a sdělil, že je něco špatně,
že projektantka nenašla s obcí společnou řeč, když předchozí 3 měsíce jednala
s panem Davidem Berkou.
Ing. Josef Zoula (dále jen „místostarosta“) sdělil, že bylo jen jedno jediné jednání
s projektantkou, pak už se nedostavila na dohodnuté jednání. Obec několikrát
urgovala společné jednání,
projektantka nezvedala telefony, tudíž
nekomunikovala a není pravdou tvrzení, že by obec nejednala s projektantkou,
ale pochybení je na straně projektantky. Projekt měl být dle smlouvy předán obci
do 31. 12. 2014. Byla uzavřena nevýhodná smlouva, kdy projektantka obdržela
nevratnou zálohu přes 50.000 Kč.
Starosta k tomuto sdělil, že dohoda s projektantkou byla taková, že se sama ozve
1. týden v lednu. Projektantka se neozvala. Ve věci spolupráce obce
a projektantky byla řečena nepravda a obec chce spolupracovat. Mgr. Lubomír
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Sklenář sdělil, že projektová dokumentace byla předána od paní projektantky
a bude mít zítra schůzku s projektantkou ve věci školy.
Ing. Marek Sobek sdělil, že je dobré říct si jasně, veřejně, jestli chceme projekt
dokončit nebo jestli chceme školu dostat do havarijního stavu.
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. sdělila, že do prvních tříd nastupuje větší počet
prvňáků než v minulosti, je potřeba, aby se tato věc co nejrychleji vyřešila, když
nemáme děti kam umístit, neboť zvýšený počet žáků se potáhne dalších 5 let.
Pan Jiří Kaňkovský doplnil, že se vedení obce nechce ničemu bránit,
ale nemá čím zabývat, když projekt není připraven.
Místostarosta sdělil, že provedl osobní prohlídku stavu střechy společně
s odborníkem, aby zjistil, zda se jedná o havarijní stav. Dle vyjádření odborníka
střecha vydrží v tomto stavu ještě 30 let.
Pan David Berka se dotázal, jestli může znát jméno toho odborníka.
Pan Petr Tureček sdělil, že jde místního podnikatele a uvedl jeho jméno.
Pan David Berka sdělil, že to není statik, ale tesař a rád by viděl papír
od odborníka s kulatým razítkem, který se podepíše pod to, že to vydrží dalších
30 let.
Mgr. Lubomír Sklenář nechápal, proč bod nejde zařadit do jednání ZO,
když projektantka dělala i v Bohuňovicích a spolupráce s projektantkou byla dříve
v pořádku a teď to nejde.
Mgr. Jana Kráčmarová se zeptala, jestli je posudek statika na obecním úřadu.
Mgr. Lubomír Sklenář sdělil, že tento by měl být součástí projektu.
Mgr. Jana Kráčmarová doplnila, že bohužel projekt na obecním úřadu není.
Pan Jiří Kaňkovský sdělil, že to vypadá jako by 6 lidí lhalo, ale projekt opravdu
dodán nebyl.
Další debata bez většího významu pokračovala až do ukončení rozpravy.
Hlasování pro doplnění bodu „Rekonstrukce ZŠ Bělkovice-Lašťany budova
v části obce Bělkovice – střecha a podkroví“do programu:
pro: 8
Mgr. Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr.
Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, Ing. Věra
Schnaubeltová, Petr Tureček
proti: 0
zdrželi se: 7
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana
Kráčmarová, David Hemala, Ing. Jiří Pudl
Bod „Rekonstrukce ZŠ Bělkovice-Lašťany budova v části obce Bělkovice –
střecha a podkroví“ byl zařazen do programu pod č. 8
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Starosta sdělil, že pan David Berka podal návrh na zařazení bodu do programu
„Výstavba hřiště u ZŠ Bělkovice-Lašťany v části obce Lašťany“, aby mohla být
započata příprava realizace, případně žádost o dotaci z MMR a z obdobných
důvodů jako u předchozího bodu.
Pan David Berka sdělil, že je zadána projektová dokumentace a je potřeba
výstavbu hřiště řešit .
Mgr. Lubomír Sklenář sdělil, že hřiště podobného typu dělá firma pana Viktorína
a má s ním dojednanou schůzku.
Starosta se zeptal, s kým je domluvena schůzka.
Mgr. Lubomír Sklenář odpověděl, že s ním.
Místostarosta se zeptal, kdo je investor.
Mgr. Lubomír Sklenář sdělil, že investor je zřizovatel školy, čili obec.
Nastaly dohady o tom, kdo se má účastnit schůzky a bylo by dobré, aby se setkali
všichni za obec i za školu. Bylo projednáno, v jakém termínu by projektantka měla
doložit projekt. Termín pro předání projektové dokumentace byl do 31. 12. 2014.
Dále probíhala nespecifikovaná diskuze o projektantce, povrchu hřiště a dalším.
Hlasování pro doplnění bodu „Výstavba hřiště u ZŠ Bělkovice-Lašťany
v části obce Lašťany“ do programu:
pro: 7
Mgr. Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr.
Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová, Ing. Věra
Schnaubeltová
proti: 3
Petr Tureček, David Hemala, Ing. Jiří Pudl
zdrželi se: 5
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Mgr. Jana Kráčmarová,
Michal Arbeit
Bod „Výstavba hřiště u ZŠ Bělkovice-Lašťany v části obce Lašťany“, nebyl
zařazen do programu
Dále navrhl Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., projednat změnu nového Jednacího řádu
ZO, neboť podle podkladu, co byl zaslán, není zaslán v podobě, v jaké by měl být.
K tomuto sdělil starosta, že změna č. 1 i č. 2 jednacího řádu ZO jsou uvedeny
v jednacím řádu, ale není tam zmínka o zařazení změn. Změny č. 1 a 2 jsou na
obecním úřadu k dispozici.
Pan David Berka sdělil, že změny jsou podepsány současným starostou
a místostarostou, ale změna č. 1 byla už v roce 2008.
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. sdělila, jak by měly být uvedeny změny.
Starosta sdělil, že na příští ZO se připraví změna jednacího řádu pro všechny
zastupitele a napraví se tak tento nedostatek.
Pan David Berka sdělil, že změna v papírové podobě není v pořádku,
Stránka 5 z 14

avšak fakticky můžeme vše projednávat, neboť je jednací řád schválen v ZO.
Následně Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D. vzal svůj návrh zpět.
Starosta uvedl, že pokud už nikdo nebude mít žádné návrhy, bude se hlasovat
o schválení upraveného programu ZO ve znění:
1. Zahájení
2. Procedurální body
3. Informace místostarosty obce o stavu přípravy průtahu obce –
komunikace č. III/44436 – „kostková“ v obci Bělkovice-Lašťany
4. Zpráva o činnosti RO
5. Rozpočtové opatření č. 6/2015
6. Zpráva o plnění rozpočtu
7. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
8. Rekonstrukce ZŠ Bělkovice-Lašťany budova v části obce Bělkovice –
střecha a podkroví
9. Diskuze
Hlasování o schválení upraveného programu ZO:
pro: 14
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana
Kráčmarová, Mgr. Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena
Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., Bc. Jaroslava Zdařilová, David
Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl, Ing. Věra Schnaubeltová
proti: 0
zdrželi se: 1
David Berka
Přijaté usnesení:
Schvaluje: upravený program ZO

3. Informace místostarosty obce o stavu přípravy průtahu obce komunikace č. III/44436 – „kostková“ v obci BělkoviceLašťany
Starosta informoval, že dne 6. ledna 2015 se uskutečnil 1. výrobní výbor, kterého
se účastnili: Krajským úřadem Olomouckého kraje vybraný projektant ing. Doležel
a jeho syn Doležel mladší, starosta, místostarosta a Ing. Haničák (Krajský úřad
Olomouckého kraje. Dále sdělil, že nynější povrch komunikace žulové kostky
bude nahrazen asfaltem. Projekt se bude připravovat cca 1 a ½ roku, v rámci
stavby bude provedena výměna dešťové kanalizace pod komunikací, bude nově
řešena křižovatka u školy, příjezd do obce bude řešen zpomalovacím ostrůvkem,
od obecního úřadu směrem nahoru jsou v řešení stromy a parkovací místa,
k projektu a parkovacím místům se budou moci občané vyjádřit.
Ing. Marek Sobek a PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. se dotázali, zdali v projektu
bude kruhový objezd.
Starosta sdělil, že půjde-li to, vzhledem k rozloze a uzpůsobení, tak ano.
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Ing. Marek Sobek sdělil, že by se měli zastupitelé pak sejít nad možnostmi
kruhového objezdu kvůli bezpečnosti.
Mgr. Lubomír Sklenář doplnil, že už minulá Rada obce Bělkovice-Lašťany
se přikláněla ke kruhovému objezdu.
Starosta sdělil, že projednání není nic proti ničemu vzhledem, když jsme
na začátku přípravy.
Místostarosta sdělil, že jako prvotní řešení bude projektant zvažovat kruhový
objezd.
Pan David Berka se ptal, kde bude přechod u křižovatky směrem na Vesku.
Starosta odpověděl, že přechod se plánuje nad mostkem směrem na Tepenec.
Pan Jiří Kaňkovský sdělil, že jsou to prvotní informace, jak by průtah obcí mohl
vypadat.
Ing. Marek Sobek se dotazoval, jak to bude s financováním dešťové kanalizace.
Starosta sdělil, že platit bude kraj, i vzhledem k tomu, že se počítalo s opravou
komunikace 2 km, která k opravě není tak dlouhá, tedy zbudou peníze
na dešťovou kanalizaci, a tu by měl hradit kraj.
Pan David Berka doplnil, že má být jasně ošetřeno, kdo bude co hradit
a zda odvodnění z domů občanů na komunikaci bude hradit kraj nebo občané.
Starosta sdělil, že když bude realizován nový povrch komunikace, tak by se měla
dělat i nová dešťová kanalizace. Uskutečnil se první výrobní výbor, další budou
následovat a informace budu přibývat.
Pan David Berka upozorňoval na jednání s panem Černým a řešením, o tom kdo
co bude hradit.
Starosta sdělil, že z výrobního výboru má informaci, že kraj bude hradit projekt
do půlky chodníku, půlka chodníku půjde tzv. „za obcí“. Z jednání výboru jsou
pořízeny zápisy. Termín dokončení projektu je stanoven k 30. 9. 2016.
Projekt bude zpracováván tak, aby bylo možno žádat o dotaci Státní fond
dopravní infrastruktury. V rámci vypracování projektu bude jednáno i s majiteli
nemovitosti u předmětné komunikace.
Hlasování o bodu programu
pro: 15
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana
Kráčmarová, Mgr. Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena
Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc. Jaroslava
Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl, Ing. Věra Schnaubeltová
proti: 0
zdrželi se: 0
Přijaté usnesení:
Bere na vědomí: informace místostarosty obce o stavu přípravy průtahu obce komunikace č. III/44436 – „kostková“ v obci Bělkovice-Lašťany
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4. Zpráva o činnosti rady obce
Starosta sdělil, že se od posledního ZO se uskutečnily dvě Rady Obce BělkoviceLašťany (dále jen „RO“) a to 30. 12. 2014 a 12. 1. 2015. Dále starosta seznámil
všechny s obsahem usnesení RO.
Pan David Berka k tomuto sdělil, že není v usnesení RO, z konce roku jasně
vymezeno, co se pořídilo za výpočetní techniku, a že není také znám předběžný
harmonogram ZO pro seznámení zastupitelů, že by se jim to mělo poslat, když se
jich to týká. Dále se ptal na kolaudaci sběrného dvora.
Starosta uved, že pod výpočetní technikou je pořízení notebooku a projektoru,
harmonogram ZO rozešle zastupitelům a připomněl, že nikdy předtím žádný
harmonogram ZO nebyl zpracováván. Ke sběrnému dvoru uvedl, že v průběhu
ledna snad stavební úřad bude kolaudovat sběrný dvůr a záleží na dodání
jediného dokumentu, který zpracovává Magistrát města Olomouc.
Další dotaz pana Davida Berky směřoval k formě příloh k RO a ZO, aby tyto
přílohy byly uváděny i v textu.
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. upozornila také na pojem „mimořádné“
zastupitelstvo, které je uvedeno v RO č. 19, aby se odstranilo, tedy revokovalo.
Starosta poděkoval za upozornění a sdělil, že dojde k nápravě.
Ing. Marek Sobek se dotazoval, kdo bude provádět audit obce a za kolik.
Místostarosta sdělil, že přezkum bude stát 23 500,- Kč bez DPH a žádné další
náklady nebudou. Zároveň doplnil, že nejde o audit ale přezkum,
který je ze zákona. Toho, kdo bude přezkum provádět, musí Obec BělkoviceLašťany nahlásit na Olomoucký kraj do 31. 1. 2015. Pokud by minulé vedení obce
požádalo o provedení přezkumu hospodaření Olomoucký kraj do 30. 6. 2014
mohl být přezkum roku 2014 zdarma.
Pan David Berka se dotazoval, jestli jde o audit a jestli jsou v ceně i konzultace.
Místostarosta sdělil, že byla vybrána firma na provedení přezkumu a předběžně
bylo dohodnuto, že jsou schopni provést i audit.
Pan David Berka sdělil, že doteď byl prováděn audit i přezkum jednou osobou
a platilo se mu za obě věci 35 000,- Kč včetně konzultací.
PhDr. Helena Skarupská se dotázala, jaká cena bude za audit?
Místostarosta nesdělil cenu, kterou nemohl předjímat a konstatoval pouze,
že bude vybrán auditor dle nabídek. Uvedl, že byl poptán audit i přezkum, ale
vybrán byl pouze přezkum, neboť tento musel být zajištěn do konce měsíce
ledna.
Starosta se ptal, jak kvalitní byl předchozí auditor, když téměř nic nenašel.
Pan David Berka sdělil, že pan Rašner má kulaté razítko, a tedy, že to není tak,
že dělá něco jen pro Obec Bělkovice-Lašťany. Dokonce je ochoten nám vysvětlit
předchozí audity obce.
PhDr. Helena Skarupská sdělila, že pokud tady je kritizováno hospodaření obce,
tak se musí ohradit, protože v minulosti byla obec kontrolována též Ministerstvem
financí ČR a proběhlo to bez problémů.
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Starosta sdělil, že nezpochybnil hospodaření obce.
Rozprava byla k tomuto bodu následně ukončena.
Hlasování o bodu programu
pro: 10
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana
Kráčmarová, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David
Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl,
proti: 0
zdrželi se: 5
Mgr. Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, David Berka, Bc. Jaroslava Zdařilová,
Ing. Věra Schnaubeltová
Přijaté usnesení:
Bere na vědomí: zprávu o činnosti rady obce

5. Rozpočtové opatření č. 6/2014
Pan David Berka sdělil, že v příloze chybí zdůvodnění, kvůli kterému dochází
k úpravě rozpočtu, čili zde chybí ještě rozpočtové opatření č. 4.
Starosta sdělil, že součástí usnesení bude příloha rozpočtové opatření č. 4
a rozpočtové opatření č. 6., aby to bylo vypovídající.
Hlasování o bodu programu
pro: 15
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana
Kráčmarová, Mgr. Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena
Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc. Jaroslava
Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl, Ing. Věra Schnaubeltová
proti: 0
zdrželi se: 0
Přijaté usnesení:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 – viz příloha č. 1

6. Zpráva o plnění rozpočtu
Pan David Berka se dotázal, proč není předložena tzv. „finka“.
Ing. Marek Sobek se dotázal, jak to vypadá s rozpočtem.
Místostarosta sdělil, že na příjmech přibylo dle rozpočtové změny, která byla
v předchozím bodu 1 700 000 Kč., a rozpočet ve výdajové části není překročen.
Pan David Berka se dotázal, jaké zůstatky jsou na účtech.

Stránka 9 z 14

Místostarosta ukázal na dataprojektoru částku v sestavě „finka“ a sdělil, že je na
účtu 17 500 000 Kč.
Pan David Berka a kde jsou finance uloženy.
Místostarosta sdělil, že jsou finance ukládány na termínovaný vklad, který byl
vybrán v předchozích letech
Starosta sdělil, že finance jsou uloženy tak jako v minulosti.
Pan David Berka ještě chtěl informace o výdajích obce nad 40 tisíc.
Starosta sdělil, že není tento dokument v elektronické podobě.
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. a pan David Berka chtěli položky za měsíce
listopad a prosinec.
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. odkazovala na právní normu usnesení
z předchozího zastupitelstva z roku 2007, kde bylo, že se mají číst položky nad
40 000,- Kč a nedostala před zastupitelstvem dokument, který očekávala.
Místostarosta přečetl všechny položky nad 40 000,- Kč.
Starosta sdělil, že k tomuto bodu budou 2 přílohy „finka“ a druhá položky nad
40 000,- Kč .
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. sdělila, že by bylo dobré, aby přílohy byly na ZO.
Pan David Berka sdělil zprostředkované informace o práci účetní obce,
o výkazech práce.
Pan David Hemala sdělil, že zaměstnavatel může chtít po zaměstnanci výkaz
práce.
Rozprava byla následně po osobních výtkách pana Berky ukončena.
Hlasování o bodu programu
pro: 8
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Mgr. Jana Kráčmarová,
Ing. Jiří Pudl, Petr Tureček, Michal Arbeit, David Hemala
proti: 0
zdrželi se: 6
Mgr. Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.,
Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., Bc. Jaroslava Zdařilová, Ing. Věra Schnaubeltová,
nehlasoval: David Berka
Přijaté usnesení:
Bere na vědomí: zprávu o plnění rozpočtu – viz příloha č. 2 a příloha č. 3

7. Smlouva na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
Starosta okomentoval bod a uvedl, že se jedná o schválení Smlouvy o poskytnutí
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
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Sdělil, že schválení smlouvy je předkládáno ZO až nyní, z důvodu nepředání
návrhu smlouvy ze strany bývalého starosty obce, při předávání funkce.
Pan David Berka potvrdil výklad starosty a upozornil jen na znění usnesení, které
by mělo být upřesněno.
PhDr. Skarupská, Ph.D. sdělila, že uzavření smlouvy je výhodné oproti
předchozím letům a příspěvek je nízký a výhodný pro obec.
Hlasování o bodu programu
pro: 15
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana
Kráčmarová, Mgr. Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena
Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc. Jaroslava
Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl, Ing. Věra Schnaubeltová
proti: 0
zdrželi se: 0
Přijaté usnesení:
Schvaluje: uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje“ – viz příloha č. 4

8. Rekonstrukce ZŠ Bělkovice-Lašťany budova v části obce
Bělkovice – střecha a podkroví
Ing Sobek se dotázal dle předchozí rozpravy o ZŠ Bělkovice-Lašťany, proč pan
místostarosta jedná s jmenovaným odborníkem o budově a druhý dotaz směřoval
k tomu, jaký bude další postup s paní projektantkou, která zatím nedodala projekt.
Místostarosta sdělil, že zjišťoval stav budovy a přizval si odborníka na prohlídku.
K paní projektantce sdělil, že nemáme k dispozici projekt, který měl být předložen.
Starosta k tomuto doplnil, že jej mrzí přístup projektantky a fáze bodu mrazu,
kterou však nezavinilo vedení obce. Sdělil, že by bylo dobré pokračovat v již
započatém projektu, i vzhledem k tomu, že paní projektantka zpracovává dva
projekty.
Ing. Marek Sobek sdělil, že komunikace probíhá byť ne, ideální formou
a je otázka časových návazností jestli zahájit výběrové řízení, aby se do ZO
dostalo řešení pro nový rozpočet.
Pan Jiří Kaňkovský k tomuto sdělil, že místní odborník byl přizván k prohlídce
z důvodu možného většího zatížení sněhem a není zatím žádný důvod rušit
rozběhnutý projekt.
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. se dotázala, zda je již požádáno o stavební
povolení.
Starosta sdělil, že bohužel není, neboť má pověření paní projektantka.
Starosta se dotázal, jak se projektantka vybírala.
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Mgr. Sklenář sdělil, že na základě doporučení z Bohuňovic, pro které také
pracovala na ZŠ, hřišti atd.
Pan David Berka sdělil, že dal na radu jiných, že v Bohuňovicích mají vše a u nás
není nic, tak se dohodli s paní Cahovou.
Místostarosta sdělil, že existuje platná smlouva, kde projektantka dostala
zálohově vyplaceno 52 000 Kč a důležité je plnění podepsané platné smlouvy,
nikoliv osoba projektanta.
Pan David Berka sdělil, že součástí dokumentace by měl být i rozpočet.
Hlasování o bodu programu
pro: 15
Ing. Tomáš Němčic, Ing. Josef Zoula, Jiří Kaňkovský, Michal Arbeit, Mgr. Jana
Kráčmarová, Mgr. Lubomír Sklenář, Ing. Marek Sobek, PhDr. Helena
Skarupská, Ph.D., Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., David Berka, Bc. Jaroslava
Zdařilová, David Hemala, Petr Tureček, Ing. Jiří Pudl, Ing. Věra Schnaubeltová
proti: 0
zdrželi se: 0
Přijaté usnesení:
Bere na vědomí: informaci starosty obce o postupu přípravy rekonstrukce
ZŠ Bělkovice-Lašťany budova v části obce Bělkovice – střecha a podkroví

9. Diskuze
Ing. Marek Sobek sdělil informace a historii o nákupu dopravního automobilu pro
JSDH, které nebylo dodáno v požadovaném termínu. Vyjádřil souhlas se všemi
právními názory, které byly poptány ze strany obce, neboť je sám ještě u dalších
právníků konzultoval.
Starosta informoval o aktuální informaci ze strany dodavatele, kdy byl
kontaktován obchodním zástupcem dodavatele s tím, že by se jednatel pan
Smrkovský dostavil na Obecní úřad Bělkovice-Lašťany k jednání, a jednání mohlo
proběhnout příští úterý. Dále sdělil, že v zájmu obce je dodržení uzavřené
smlouvy se všemi jejími důsledky pro prodávajícího, a nelze se vzdávat
dobrovolně plnění, na které máme ze smlouvy nárok.
Ing. Marek Sobek sdělil, že je de facto jedno jestli dostane v rámci smluvní pokuty
hotové peníze nebo služby.
Starosta sdělil, že je výhodnější finanční snížení ceny, navíc je možné žádat
o příspěvek Olomoucký kraj a ten by mohl být například na vystrojení vozu.
Místostarosta sdělil, že je možné, že dodavatel bude kompenzován i od
zahraničního dodavatele.
Paní Jana Mayrwögerová sdělila, že je možné žádat o dotace z Olomouckého
kraje a tedy i zde se dá ušetřit při vystrojení vozu.
Ing. Marek Sobek sdělil, že dělá u těchto dotací a ví, že se dostává v průměru
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20 tis. Kč.
Ing. Marek Sobek doplnil, že auto je údajně vyrobeno a čeká se na dodání do ČR,
kdy případné dodání by mohlo být v půli března.
Pan David Berka připomínkoval, aby psal zápis ze ZO ten, kdo je přítomen na
ZO.
Starosta sdělil, že přepis provádí určený zaměstnanec obce a zápis i usnesení
pak zpracovává sám, čili je to zapsáno osobou přítomnou.
Pan David Berka měl připomínku k odvozu tříděných odpadů po Vánocích,
konkrétně skla na křižovatce v části obce Bělkovice. A dále se dotazoval, kdy se
sklo bude svážet.
Místostarosta poděkoval za připomínku a odpověděl, že se sklo odváží na výzvu
a bude odvezeno. Sklo se aktuálně se bude vyvážet 1 x za dva měsíce a nikoliv
1 x za měsíc, jak tomu bylo v minulosti, kdy se odvážely poloprázdné kontejnery
jen z důvodu plných kontejnerů z místní části „U lvíčka“.
Dojde tedy k posílení počtu kontejnerů v místní části „U lvíčka“, aby byla vytížena
rovnoměrně všechna svozová místa. Tím se ušetří finanční prostředky za svoz
a sběrová místa nebudou poloprázdná při svozu.
Pan Mgr. Lubomír Sklenář se dotazoval na hřiště u ZŠ v části obce Lašťany.
Ing. Marek Sobek měl také dotaz ke hřišti v části obce Lašťany, jestli stále platí
varianta dotace a jestli se tedy bude o něco žádat.
Starosta k tomuto sdělil, že bylo jednáno s paní projektantkou Cahovou v prosinci
2014 s tím, že by bylo dobré rozdělit projekt do dvou fází, a to na dětské hřiště,
u kterého by pak šlo žádat o dotaci z MMR a zvlášť sportovní hřiště. Problematika
je v řešení, v současné době, kdy maximální výše dotace je 400 tisíc Kč. Dále
sdělil, že má nabídky 2 firem na zpracování dotace a ještě to s nimi bude
konzultovat, představil záměr rozmístění více herních prvků po obci, kde by mohly
dojít matky s dětmi a neměly by to tak daleko z domu, než volit variantu jednoho
centrálního dětského hřiště.
Paní Bc. Jaroslava Zdařilová měla dotaz, jak to vypadá s tajemníkem na obci
a zdali již započali nějaké úkony.
Starosta k tomuto sdělil, že nebyly stanovené termíny pro přípravu na obsazení
místa tajemníka, ale že určitě na RO bude prostor se tím zabývat.
Pan David Berka požádal o sdělení informace o přípravě začlenění tajemníka
na příštím ZO.
Starosta sdělil, že ano.
Mgr. Lubomír Sklenář sdělil, že uděluje panu Petru Turečkovi pochvalu ředitele
školy, že mohl být bod o podkroví školy projednán na ZO.
Ing. Marek Sobek měl dotaz na rozpočet, zdali bude projednáván v rozšířené RO
a zda bude i více kol na projednávání, že by to mohlo přinést pozitiva týkající
se informovanosti všech.
Starosta k tomu sdělil, že bude určitě před jednáním ZO o rozpočtu rozšířená RO.
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. měla dotaz, proč se nesvítilo o víkendu v části
obce Bělkovice.
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Starosta k tomu sdělil, že se o poruše dozvěděl v neděli odpoledne a volal
pracovníkovi, který může provést opravu, jenže tomu se nedovolal.
Místostarosta k tomu doplnil, že nebyl v části doby poruchy v obci přítomen
a bude podepsána smlouva s firmou ohledně nepřetržité poruchové služby.
V době nepřítomnosti a nedostupnosti pracovníka obce, který má tuto činnost
na starosti bude kontaktována odborná firma.
Pan David Berka sdělil, že dříve měl od rozvodných skříní klíče pan
místostarosta, který měl toto nestarost a že není problém otevřít rozvodnou skříň
a nahodit pojistky, že on to tak u svého domu dělá také.
Místostarosta konstatoval, že v žádném případě nebude otvírat rozvodné skříně
veřejného osvětlení, jelikož na tuto činnost nemá příslušné oprávnění.
Starosta uvedl, že proběhlo na Obecním úřadu Bělkovice-Lašťany školení
bezpečnosti práce a že bylo odpovědným školitelem upozorněno na to, že nesmí
nikdo, kdo nemá požadované vzdělání, či osvědčení sahat na jakékoliv elektrické.
příslušenství. Dále uvedl, že se nesvítilo o víkendu a o to bylo horší řešení
z hlediska časového pro opravu, než když je pracovní den.
Pan David Berka sdělil, že bylo v předávacím protokolu, že se má dokončit
smlouva se SSOK a jestli je tam nějaký zádrhel a že smlouva byla zaslaná a je
v emailu příjemce.
Starosta poděkoval za připomínku.
Mgr. Lubomír Sklenář měl dotaz na akce plánované do budoucna, neboť díky
investičním akcím vodovodu a kanalizaci nebyly naplánovány další projekty
a zajímalo by ho, s čím obec počítá, neboť na účtu zůstaly prostředky, které tam
nechalo předchozí ZO.
Místostarosta odpověděl, že starosta zpracovává strategický plán, který doposud
v obci nebyl a tam je předpokládáno v jakém časovém horizontu a na co by mohly
směřovat finanční prostředky.
Občanka paní Eva Zemanová se dotázala, proč se sypou solí při zimní údržbě
místní komunikace, které jsou nové a že tedy nám asi dlouho nevydrží.
Starosta na to sdělil, že to bylo mimořádné řešení, neboť multikára na obci
vypověděla službu a byla v opravě, a proto došlo na objednání posypu externí
firmou. Zde bohužel bylo více soli než, když posyp zabezpečují pracovníci obce.
Jelikož se však jednalo o kalamitní stav, kdy byly silnice kluzké, muselo dojít
k nějakému posypu, neboť by následně mohlo docházet k vyššímu riziku
nehodovosti na území obce, a to nelze připouštět.
Závěrem pan starosta pozval všechny zbylé přítomné na „Obecní ples“, který se
koná dne 30. 1. 2015 v sokolovně.
ZO bylo ukončeno ve 21:30 hodin.

----------------------ověřovatel

------------------------

----------------------------

starosta

ověřovatel
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