Zápis z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
Datum konání: 27. 06. 2018
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc.
Š.
Čeněk,
RNDr.
J.
Dobroruková,
JUDr.
M.
Hruška,
Ing. K. Sybr, J. Šedková, Z. Odvárková, J. Morávek, J. Patzelt, B. Fleček,
Mgr. K. Poživilová, M. Málek
Omluven: Ing. P. Holzhauserová, J. Žižka, E. Zivr, Z. Fiala
Návrhová komise: Jiřina Šedková, Kateřina Poživilová
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se ……0……

Ověřovatelé zápisu: Květoslav Sybr, Miloš Málek
Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Zapisovatel:
Jana Dobroruková

Program zastupitelstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrola usnesení ze zastupitelstva
Zprávy z jednání rady obce
Rozpočtová změna
Schválení závěrečného účtu za rok 2017
Schválení účetní závěrky za rok 2017
Návrh prodeje obecního pozemku
Podklady pro výpočet ceny vodného a stočného
Schválení smlouvy o dílo
Různé

Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….
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Zdržel se ……0……

Jednání zastupitelstva:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva
Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce přednesl starosta obce Štěpán Čeněk. Bylo
konstatováno, že zatím není splněn úkol, ohledně stanovení prodejní ceny a způsobu prodeje
obecního pozemku parcely č. 1096/12. V současné době bylo provedeno geometrické zaměření
a vydán souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne 28. 03.
2018. Nedokončený úkol prodeje pozemku bude převeden do následujícího zastupitelstva.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

2. Zpráva z jednání rady obce
Zprávu z jednání rady obce za období od 28. 03. 2018 do 27. 06. 2018 přednesl místostarosta
obce pan Květoslav Sybr.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 28. 03. 2018 do 27. 06. 2018.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

3. Rozpočtová změna
Změna rozpočtu je na straně příjmové navýšena o částku 1 989 728,- Kč, která se skládá
zejména z daně z příjmu dotací na MŠ ve výši 1 450 530,-Kč a 383 578,-Kč na příměstské
tábory pořádané ZŠ. Tato dotace je tzv. průtoková a objevuje se i na straně výdajů.
Na výdajové stránce je celkové navýšení o 209 698,-Kč. Navýšení je na opravách silnic o 200
tis. Jedná se opravu silnice na Alejích. V původním rozpočtu byla částka 500 tisíc, kdy se měla
oprava týkat úseku od přehrady po transformátor. Navýšením se tato silnice může dodělat v celé
délce. Další navýšení je již zmíněná průtoková dotace pro 383 578,- Kč pro školu.
Snížení výdajů o 500 tisíc je z důvodu odložení rekonstrukce cesty od školní jídelny
po hřbitov.
Ostatní položky rozpočtu, jak na výdajové, tak na příjmové straně, jsou drobného charakteru
a vycházejí ze skutečností průběžného plnění rozpočtu.

Schválený rozpočet.
Celková změna
Upravený rozpočet

Příjmy
18 708 399,50,1 989 728,20 698 127,50,-

Výdaje
36 640 820,29209 698,36 850 518,29,-
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Financování
17 932 420,79,1 780 030,16 152 390,79,-

Návrh:
ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce ke dni 27. 06. 201 rozpočtovým opatřením č. 3
v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří
nedílnou součást tohoto zápisu.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0

4. Schválení závěrečného účtu obce Bílá Třemešná za rok 2017
Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce byl zveřejněn na
úřední desce obce v písemné i elektronické podobě od 24. 05. 2018 do 27. 06. 2018.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky přezkumu hospodaření obce za rok 2017. Při přezkumu
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a též nebylo zjištěno věcné porušení platných zákonů.
Návrh:
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2017, a to bez výhrad.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

5. Schválení účetní závěrky obce Bílá Třemešná za rok 2017
Výsledek hospodaření obce Bílá Třemešná k 31. 12. 2017 je 7 260 351,76,- Kč. Výsledek
hospodaření bude převeden z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet
432 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období).
Návrh:
ZO schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., v platném znění účetní závěrku obce Bílá
Třemešná k 31. 12. 2017, jak je uvedeno v protokolu o schvalování účetní závěrky roku
2017, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku hospodaření z účtu
431 na účet 432.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0…

6. Návrh prodeje obecního pozemku
Obec obdržela od SVJ č.p. 367 Bílá Třemešná žádost o odkoupení části p.p.č. 325/1 v k.ú. Bílá
Třemešná. Jedná se o část oplocené zahrady, která je vedena jako komunikace ve vlastnictví
obce. K účelu komunikace pozemek nikdy nesloužil a vzhledem k rekonstrukci přilehlého
chodníku v roce 2016 a k novému geometrickém zaměření této stavby, už je jeho využití jako
chodníku bezpředmětné.
Návrh:
ZO nesouhlasí s návrhem prodeje části p.p.č. 325/1 v k.ú. Bílá Třemešná.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….
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Zdržel se ……0……

7. Podklady pro výpočet ceny vodného a stočného
Obec Bílá Třemešná obdržela vyúčtování položek pro výpočet ceny vodného a stočného, který
byl zároveň vyvěšen na úřední desce obce v písemné i elektronické podobě po dobu
30 dní. Z tohoto vyúčtování vyplývá, že v roce 2017 vycházela cena za 1 m3 u vodného na
29,49,- Kč a u stočného 22,72,-Kč. Současně stanovená cena je pak u vodného 20,- Kč,
u stočného 18,-Kč. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH. Toto navýšení je způsobeno
zejména ukončením některých investic do vodovodní a kanalizační infrastruktury, dále
zvyšujícími se náklady na provoz, opravy a odpisy majetku. Z těchto důvodů doporučuji od
příštího odpočtového období zvýšení ceny vodného a stočného.
Návrh:
ZO bere na vědomí podklady pro porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné
a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

8. Schválení smlouvy o dílo
Na základě výběrového řízení na akci „Přístavba MŠ Bílá Třemešná – Sadové úpravy“, byla
jako nejlepší a nejvýhodnější vyhodnocena nabídka Stavební společnosti Žižka spol. s r.o.
Vítězná nabídka byla za cenu 430 745,- Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu, že uplynuly lhůty pro podání námitek a že výsledek výběrového řízení prošel
formální kontrolu dotačního orgánu, je možné schválit smlouvu o dílo.
Návrh:
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na stavbu „Přístavba MŠ Bílá Třemešná –
Sadové úpravy v areálu ZŠ a MŠ Bílá Třemešná“ se Stavební společností Žižka spol.
s.r.o., Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové n.L., za cenu dle výběrového
řízení 430 745,- Kč bez DPH.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

9. Různé
a) Úprava návsi v Nových Lesích: Bylo získáno stavební povolení, v letošním roce bude stavba
vysoutěžena, práce začnou v r. 2019.
b) Starosta poskytl informace o chystaných uzavírkách v obci v souvislosti s opravou silnic.
Podrobné informace jsou zveřejněny na úředních deskách v písemné i elektronické podobě.
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Schválená usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 27. 06. 2018.
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne
28. 03. 2018. Nedokončený úkol prodeje pozemku bude převeden do následujícího
zastupitelstva.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 28. 03. 2018 do 27. 06. 2018.
3) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce ke dni 27. 06. 2018 rozpočtovým opatřením
č. 3 v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která
tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2017, a to bez výhrad.
5) ZO schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., v platném znění účetní závěrku obce Bílá
Třemešná k 31. 12. 2017, jak je uvedeno v protokolu o schvalování účetní závěrky
roku 2017, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku
hospodaření z účtu 431 na účet 432.
6) ZO nesouhlasí s návrhem prodeje části p.p.č. 325/1 v k.ú. Bílá Třemešná.
7) ZO bere na vědomí podklady pro porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné
a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017.
8) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na stavbu „Přístavba MŠ Bílá Třemešná
– Sadové úpravy v areálu ZŠ a MŠ Bílá Třemešná“ se Stavební společností Žižka
spol. s.r.o., Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové n.L., za cenu dle
výběrového řízení 430 745,- Kč bez DPH.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno v 19. 15 hodin.

Ing. Květoslav Sybr, Miloš Málek
ověřovatelé zápisu

Bc. Štěpán Čeněk
starosta
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