Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
Datum konání: 28. 03. 2018
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc. Š. Čeněk, RNDr. J. Dobroruková, Ing. P. Holzhauserová, Z.
Ing. K. Sybr, J. Žižka, J. Morávek, B. Fleček, Mgr. K. Poživilová, E. Zivr, M. Málek

Fiala

Omluveni:
JUDr. M. Hruška, J. Šedková, Z. Odvárková
J. Patzelt (dostavil se na 1. bod jednání),
Přítomno 11 z 15 zastupitelů (od 1. bodu jednání 12). Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrhová komise:
Petra Holzhauserová
Zdeněk Fiala
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se ……0……

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Ověřovatelé zápisu:
Květoslav Sybr
Jiří Žižka
Hlasování:

Pro ……11….

Zapisovatel:
Jana Dobroruková

Program zastupitelstva
1) Kontrola usnesení ze zastupitelstva
2) Zprávy z jednání rady obce
3) Schválení příspěvků organizacím pro 2017
4) Revokace usnesení o rozpočtu
5) Záměr prodeje pozemků
6) Nákup pozemků
7) Návrh smluv na výběrová řízení
8) Územní plán
9) Členství ve svazu Sdružení místních samospráv ČR
10) Úprava sociálního fondu
11) Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
12) Různé
Hlasování:

Pro … 11…….

Proti …0…….
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Zdržel se ……0……

Jednání zastupitelstva:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva
Na základě kontroly náležitostí 19. zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2018 byl zjištěn nesoulad,
ustanovení § 93 odst.1 zákona 128/2000Sb. (Zákona o obcích). V tomto ustanovení je
stanovena lhůta 7 dnů, kdy musí být konání veřejného zastupitelstva zveřejněno. Vzhledem
k tomu že tato lhůta nebyla dodržena, nebylo zastupitelstvo řádně svoláno, a proto jsou všechna
schválená usnesení z jednání neplatná.
Návrh:
ZO schvaluje, že jednání 19. zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 19.02.2018 nebylo
v řádném termínu dle § 93 odst.1 zákona 128/2000Sb svoláno, a proto jsou všechna
schválená usnesení z tohoto jednání neplatná.
Hlasování:

Pro …12…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

2. Zprávy z jednání rady obce
Zprávu z jednání rady obce za období od 20. 12. 2017 do 28. 03. 2018 přednesl místostarosta
obce pan Květoslav Sybr.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 20. 12. 2017 do 28. 03.2018.
Hlasování:

Pro …12…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

3. Schválení příspěvků organizacím
Dle pravidel pro schvalování a přidělování příspěvků jednotlivým organizacím musí obec tento
záměr schválit jednotlivě. Na základě žádostí navrhuje obec schválení a uzavření smluv
následovně.
Návrh:
ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvků v následující
výši: Sokol Bílá Třemešná 430 000,- Kč, Diakonie Dvůr Králové 25 000,- Kč, Farní charita
D.K. 15 000,- Kč, TJ Jiskra Dolní Brusnice 10 000,- Kč, Dechová hudba Podzvičinka 20
000,- Kč, SDH Bílá Třemešná 10 000,- Kč, Domov Sv. Josefa Žireč 10 000,- Kč, Hospic A.
Č. Červený Kostelec 10 000,- Kč, MAS Královédvorsko 8 000,- Kč, Pečovatelská služba
D.
K.
5
000,Kč,
Myslivecké
sdružení
Zvičina
5
000,Kč.
Hlasování:

Pro …12…….

Proti ……0….
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Zdržel se …0………

4. Revokace usnesení o rozpočtu
Oprava zápisu č. 18 ze dne 20. 12. 2017. Jedná se o financování. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
rozpočtu je správně 17.765.612,- Kč. Omylem byl však v položce financování (rozdíl mezi
příjmy a výdaji) odečten termínovaný vklad 2.800.000,-Kč. Správně má být financování
17.765.612,-Kč a ne 14.965.612,- Kč.
Jako náprava je navrženo revokovat usnesení o schváleném rozpočtu ze dne 20.12.2017, jak
je níže uvedeno.
Rozpočtové příjmy: 18 226 500,- Kč
Rozpočtové výdaje: 35 992 112,- Kč
Financování:
17 765 612,- Kč
Návrh:
ZO revokuje usnesení bod č. 4 z 18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 12. 2017 a nově
schvaluje rozpočet na rok 2018 v odvětvovém členění jako schodkový a to ve výši příjmů
18.226.500,-Kč, výdajů ve výši 35.992.112,- Kč a financování ve výši 17.765.612,- Kč.
Schodek rozpočtu bude pokryt z přebytků z rozpočtů z předešlých let. Rozpočet obce na
rok 2018 je nedílnou součástí zápisu z tohoto jednání.
Hlasování:

Pro …12…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

5. Záměr prodeje pozemků
Obec obdržela několik návrhů na odkup obecních pozemků určených dle územního plánu
k zástavbě RD. Jedná se o prodej části pozemků 1096/12 v k.ú. Bílá Třemešná. Uvedený
pozemek je dle návrhu určen k rozdělení na dvě stavební parcely o velikosti 900 a 977 m2 .
Obec nemá na těchto pozemcích žádný schválený záměr.
Návrh:
ZO souhlasí se záměrem dělení a prodeje p.p.č. 1096/12 v k.ú. Bílá Třemešná a pověřuje
starostu obce, aby zahájil kroky potřebné ke geodetickému zaměření a rozdělení pozemků
na jednotlivé parcely určené k zástavbě.
Hlasování:

Pro …12…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0…

6. Nákup pozemků
Zastupitelstvo dne 04. 10. 2017 schválilo záměr o odkupu části pozemků v k.ú. Nové Lesy, za
účelem budoucí výstavby víceúčelového hřiště. Na základě schválení záměru bylo provedeno
zaměření pozemku a zpracován geometrický plán. Dotčené části pozemkových parcel byly
rozděleny na p.p.č. 46/1 „díl a“ o výměře 83 m2, p.p.č. 48/1 „díl b“ o výměře 371 m2 a 773/1
„díl c“ o výměře 80 m2 a budou sloučeny s p.p.č. 48/2, p.p.č. 46/8 o výměře 782 m2 - bude
oddělena z p.p.č. 46/2 a p.p.č. 357/3 o výměře 829 m2 - bude oddělena z p.p.č. 357/1. Celková
výměra kupovaných pozemků činí 2 145 m2. Cena za 1 m2 je 50,-Kč.
Pozemky tvoří jeden celek, který je přístupný z p.p.č. 770/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je rovněž ve vlastnictví obce Bílá Třemešná.
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Návrh:
ZO souhlasí s nákupem pozemkových parcel o výměře 2 145 m2, za cenu 50,-Kč za 1m2
dle geometrického plánu č. 232-229/2017, který vypracovala Geodézie Dvůr Králové s.r.o.
ze dne 21. 01. 2018.
Hlasování:

Pro …12…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

7. Návrh smluv na výběrová řízení
Obec obdržela od společnosti Profesionálové a.s., návrhy příkazních smluv na zadání a přípravu
veřejných zakázek souvisejících s přístavbou odborných učeben ZŠ. Jedná se o veřejnou
zakázku na konektivitu (počítačové vybavení) a sadové úpravy.
Návrh:
a) ZO schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. PS 1839311061 se spol. Profesionálové
a.s., Haškova 1714, 500 02 Hradec Králové na zajištění veřejné zakázky
„Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“ – sadové úpravy.
b) ZO schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. PS 1839311062 se spol. Profesionálové
a.s., Haškova 1714, 500 02 Hradec Králové na zajištění veřejné zakázky
„Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“ – konektivita školy.
Hlasování:

Pro …12…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

8. Územní plán
V souvislosti s pořízením změny územního plánu byla obec vyzvána k projednání dalšího
stupně schválení, a to souhlasu se zpracováním této změny odborem výstavby a územního
plánování ve Dvoře Králové nad Labem.
Návrh:
ZO ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) schvaluje, že pořízení Změny č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná bude
i nadále probíhat podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy pořizovatelem je
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování jako úřad
územního plánování.
Hlasování:

Pro …12…….

Proti …0…….
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Zdržel se ……0……

9. Členství ve svazu Sdružení místních samospráv ČR
Vzhledem k lepší dostupnosti některých informací, servisu a služeb na úseku státní správy,
samosprávy, právních služeb atd. je navrženo, aby naše obec vstoupila do organizace Sdružení
místních samospráv ČR.
Návrh:
ZO Bílá Třemešná schvaluje přistoupení obce Bílá Třemešná do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a
ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením
na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání
zastupitelstva obce.
Hlasování:

Pro …12…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

10. Úprava sociálního fondu
Příjem do sociální fondu byl v minulém roce stanoven na 3 % z hrubých mezd zaměstnanců.
Vzhledem k tomu že došlo k přesunu některých výdajů a skutečnosti, že se sociální fond
nečerpá v plné výši, navrhujeme jeho snížení na 2,5 %. Zároveň je navržena nová směrnice pro
čerpání sociálního fondu, která rozšiřuje možnosti jeho čerpání.
Návrh:
ZO
a) schvaluje snížení plnění sociálního fondu z 3 % hrubých mezd zaměstnanců a
uvolněných zastupitelů na 2,5 %.
b) schvaluje směrnici č. 38 „statut sociálního fondu obce Bílá Třemešná“, kterou se
ruší a nahrazuje stávající směrnice číslo 36.
Hlasování:

Pro …12…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

11. Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
Zpracování plánu financování a obnovy (PFO) je zákonem uložená povinnost. PFO je
schvalována na dobu 10 let a vztahuje se na obnovu stávajícího vodohospodářského majetku,
nikoliv však na jeho výstavbu. Výše finančních prostředků na PFO není stanovena, ale měla by
vycházet z reálných ročních nákladů na obnovu, aby nedocházelo ke zbytečné kumulaci
finančních prostředků. Dle těchto skutečností a po konzultaci se zpracovatelem plánu je
navržena částka 60 000,- Kč na vodovod a 40 000,- Kč na kanalizaci.
Návrh:
ZO schvaluje aktualizaci č. 3 plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu dle přílohy, která tvoří součást tohoto zápisu.
Hlasování:

Pro …12…….

Proti …0…….
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Zdržel se ……0……

Schválená usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 28. 03. 2018
1) ZO schvaluje, že jednání 19. zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 19. 02. 2018
nebylo v řádném termínu dle § 93 odst.1 zákona 128/2000Sb svoláno,
a proto jsou všechna schválená usnesení z tohoto jednání neplatná.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 20. 12. 2017 do 28. 03.2018.
3) ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvků
v následující výši: Sokol Bílá Třemešná 440 000,- Kč, Diakonie Dvůr Králové
25 000,- Kč, Farní charita D.K. 15 000,- Kč, TJ Jiskra Dolní Brusnice 10 000,- Kč,
Dechová hudba Podzvičinka 20 000,- Kč, SDH Bílá Třemešná 10 000,- Kč, Domov
Sv. Josefa Žireč 10 000,- Kč, Hospic A. Č. Červený Kostelec 10 000,- Kč, MAS
Královédvorsko 8 000,- Kč, Pečovatelská služba D. K. 5 000,- Kč, Myslivecké
sdružení Zvičina 5 000,- Kč.
4) ZO revokuje usnesení bod č. 4 z 18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 12. 2017
a nově schvaluje rozpočet na rok 2018 v odvětvovém členění jako schodkový a to
ve výši příjmů 18.226.500,-Kč, výdajů ve výši 35.992.112,- Kč a financování ve výši
17.765.612,- Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt z přebytků z rozpočtů
z předešlých let. Rozpočet obce na rok 2018 je nedílnou součástí zápisu z tohoto
jednání.
5) ZO souhlasí se záměrem dělení a prodeje p.p.č. 1096/12 v k.ú. Bílá Třemešná a
pověřuje starostu obce, aby zahájil kroky potřebné ke geodetickému zaměření a
rozdělení pozemků na jednotlivé parcely určené k zástavbě.
6) ZO souhlasí s nákupem pozemkových parcel o výměře 2 145 m2, za cenu 50,-Kč za
1m2 dle geometrického plánu č. 232-229/2017, který vypracovala Geodézie Dvůr
Králové s.r.o. ze dne 21. 01. 2018.
7) ZO
a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. PS 1839311061 se spol. Profesionálové
a.s., Haškova 1714, 500 02 Hradec Králové na zajištění veřejné zakázky
„Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“ – sadové úpravy.
b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. PS 1839311062 se spol. Profesionálové
a.s., Haškova 1714, 500 02 Hradec Králové na zajištění veřejné zakázky
„Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“ – konektivita školy.
8) ZO ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) schvaluje, že pořízení Změny č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná
bude i nadále probíhat podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy
pořizovatelem je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a
územního plánování jako úřad územního plánování.
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9) ZO Bílá Třemešná schvaluje přistoupení obce Bílá Třemešná do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu
s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě
jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
10) ZO
a) schvaluje snížení plnění sociálního fondu z 3 % hrubých mezd zaměstnanců a
uvolněných zastupitelů na 2,5 %.
b) schvaluje směrnici č. 38 „statut sociálního fondu obce Bílá Třemešná“, kterou
se ruší a nahrazuje stávající směrnice číslo 36.
11) ZO schvaluje aktualizaci č. 3 plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu dle přílohy, která tvoří součást tohoto zápisu.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno v 19.45. hodin.

Ing. Květoslav Sybr, Jiří Žižka
ověřovatelé zápisu

Bc. Štěpán Čeněk
starosta
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