Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
Datum konání: 23. 06. 2021
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc. Štěpán Čeněk, RNDr. Jana Dobroruková, Zdeněk Fiala, Mgr. Kateřina Poživilová,
Ing. Květoslav Sybr, Ing. Vít Šubr, Petra Vejsová, Jiří Žižka, Zuzana Odvárková, Bc. Petra
Zivrová, Jaroslav Patzelt
Omluveni:
Ing. Petra Holzhauserová, Zdeněk Kramár
Jana Raizerová – příchod 18. 15 hod ,Ing. Milan Kuk – příchod 18. 30 hod

Přítomno 13 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrhová komise:
Petra Zivrová
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) Rozpočtová změna
4) Schválení závěrečného účtu za rok 2020
5) Schválení účetní závěrky za rok 2020
6) Kalkulace za vodné a stočné za rok 2020
7) Žádost o podporu na pořádání „Kulturního léta“
8) Darovací a příspěvkové smlouvy
9) Vyhláška o nočním klidu
10) Návrh na prodej obecních pozemků
11) Smlouva o bezúplatném převodu
12) Odpadové hospodářství pro 2022
13) Různé
Hlasování:

Pro …12…….

Proti …0…….
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Zdržel se ……0……

1.

Kontrola usnesení ze zastupitelstva

Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce přednesl starosta obce Štěpán Čeněk. Bylo
konstatováno, že úkoly vyplývající z minulého zasedání ZO byly většinou splněny. Bod 7 a 10
usnesení z 23. 4. je ještě v řešení, přehled obecních bytů dodá pan starosta do příštího zasedání.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne 24. 03.
2021.
Hlasování:

2.

Pro …12…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

Zprávy z jednání rady obce

Zprávy z jednání rady obce za období od 24. 03. 2021 do 23. 06. 2021 přednesl místostarosta
obce pan Květoslav Sybr.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávy z jednání rady obce za období od 24. 03. 2021 do 23. 06. 2021.
Hlasování:

3.

Pro …12…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

Rozpočtová změna

Na straně příjmové došlo k navýšení o částku 1.273.152,- Kč, která se skládá hlavně ze
smluvní pokuty spol. Stavoka a příjmu daně z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“). Na
straně výdajové dochází ke zvýšení o částku 375.070,- Kč. Podstatná částka výdajů tvoří DPPO,
která je jak na straně příjmů, tak i výdajů. Viz příloha.

Schválený rozpočet.
Celková změna
Upravený rozpočet

Příjmy
30.400.992,51,1.373.152,05,31.774.144,56,-

Výdaje
19.921.695,521.470,20.443.165,-

Financování
10.479.297,51,851.682,05,11.330.979,56,-

Návrh:
ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 3 v takové podobě, jak
byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto
zápisu.
Hlasování:

4.

Pro …13…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

Schválení závěrečného účtu za rok 2020

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce je zveřejněn na úřední desce obce v písemné i elektronické podobě od 08. 06. 2021.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky přezkumu hospodaření obce za rok 2020. Při přezkumu
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
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Návrh:
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2020, a to bez výhrad.
Hlasování:

5.

Pro …13…….Proti ……0….

Zdržel se …0………

Schválení účetní závěrky za rok 2020

Výsledek hospodaření obce Bílá Třemešná k 31. 12. 2020 je 3.578.722,03 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. 2020, jak je uvedeno v protokolu o schvalování účetní závěrky
roku 2020, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku hospodaření
z účtu 431 na účet 432.
Hlasování:

6.

Pro …13..…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Kalkulace za vodné a stočné za rok 2020

V přiloženém porovnání všech položek výpočtu (kalkulaci) cen pro vodné a stočné za
kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce je uvedena cena vodného a stočného
pro rok 2020. Z uvedené kalkulace vyplývá, jaké náklady a výnosy má obec v hospodářské
činnosti při zachování stávající ceny. Na základě této kalkulace může obec tuto cenu
akceptovat, případně stanovit novou cenu a kalkulaci upravit.
Návrh:
ZO schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného za kalendářní rok 2020, dle předložené
položkové kalkulace skutečných nákladů.
Hlasování:

7.

Pro …..13…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Žádost o podporu na pořádání „Kulturního léta“

Obec obdržela od zapsaného spolku Život Srdcem žádost o podporu na pořádání 5. ročníku
Kulturního léta na přehradě Les Království.
Návrh:
ZO schvaluje poskytnutí daru spolku Život Srdcem ve výši 20.000,-Kč na pořádání akce
Kulturní léto 2021.
Hlasování:

Pro …13..…. Proti …0…….

Zdržel se ……0……
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8.

Darovací a příspěvkové smlouvy

Obec byla požádána o spolupráci, která je nutná pro přijetí paní Šecové do domu
s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové n.L. Pro přijetí do Domu s pečovatelskou službou
(dále jen “DPS“) pro občany, kteří nemají trvalý pobyt ve Dvoře Králové n.L., je nutné uhrazení
finančního příspěvku. Tento příspěvek však nemůže toto zařízení přijmout od fyzické osoby.
Finanční příspěvek musí poskytnout obec kde má umisťovaná osoba trvalé bydliště. Je proto
nutné, aby obec nejdříve přijmula finanční dar od fyzické osoby a následně formou příspěvku
tyto finance převedla na dané zařízení DPS.
Návrh:
a) ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a paní Hanou
Šecovou, za účelem jednorázové úhrady finančního příspěvku na náklady pobytu
DPS ve Dvoře Králové n.L., ve výši 100.000,-Kč.
b) ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí jednorázového příspěvku na částečné
krytí nákladů pobytu paní Šecové v DPS, ve výši 100.000,-Kč.
Hlasování:

9.

Pro …13..…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Vyhláška o nočním klidu

Na základě pověření zastupitelstva byl zpracován návrh obecně závazné vyhlášky o nočním
klidu. Tato vyhláška upravuje možnost posunutí nočního klidu u vymezených a tradičních
kulturně společenských akcí, které se pořádají na území obce.
Návrh:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu.
Hlasování:

10.

Pro …13..…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Návrh na prodej obecních pozemků

Na základě pověření ZO proběhlo v květnu a červnu nabídkové řízení na prodej obecního
pozemku p.č. 1096/12 v k.ú. Bílá Třemešná. Vyhlášení a hodnocení proběhlo na základě
podmínek prodeje obecního pozemku schválené ZO dne 24. 03. 2021.
Obec obdržela tři nabídky, všechny splňovaly schválená pravidla. Na základě nabídnuté
nejvyšší ceny, byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka s cenou 666,- Kč za 1m2, dle
předloženého protokolu.
Obec dále obdržela čtyři podněty na prodej obecních pozemků.
- Pozemková p.č. 619/2 v k.ú. Bílá Třemešná v místní části „Mezihoří“ o výměře 14 m2.
Jedná se o pozemek, který prakticky součástí zahrady manželů Sybrových. Na pozemku
nejsou žádná břemena ani inž. sítě ve vlastnictví obce.
- Pozemková p.č. 1165/4 v k.ú. Bílá Třemešná v místní části „Mezihoří“ o výměře
128 m2. Jedná se o pozemek, který prakticky součástí zahrady manželů Sybrových a
Ponikelských. Na pozemku nejsou žádná břemena ani inž. sítě ve vlastnictví obce.
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-

-

Pozemková p.č. 307/1 v k.ú. Bílá Třemešná v místní části „Záhumenní“ o výměře
915 m2. Jedná se o pozemek, který je na základě nájemní smlouvy využíván jako zahrada
k k bytovému domu č.p. 343. Na pozemku nejsou žádná břemena ani inž. sítě ve vlastnictví
obce.
Pozemková p.č. 307/2 v k.ú. Bílá Třemešná v místní části „Záhumenní“ o výměře
819 m2. Jedná se o pozemek, který je na základě nájemní smlouvy využíván jako zahrada
k k bytovému domu č.p. 342. Na pozemku nejsou žádná břemena ani inž. sítě ve vlastnictví
obce.

Návrh:
ZO
a) Schvaluje výsledky nabídkového řízení prodeje obecního pozemku 1096/12 v k.ú.
Bílá Třemešná a pověřuje starostu obce k zajištění podkladů pro uzavření kupní
smlouvy s panem Tomášem Novákem a Janou Kontrovou, kteří podali nejvyšší
nabídku, a to 666,- Kč za 1m2.
b) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Bílá Třemešná
v místní části „Mezihoří“ o výměře 14 m2, za cenu 300,- Kč za 1m2.
c) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1165/4 v k.ú. Bílá Třemešná
v místní části „Mezihoří“ o výměře 128 m2, za cenu 30,- Kč za 1m2.
d) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 307/1 v k.ú. Bílá Třemešná
v místní části „Záhumenní“ o výměře 915 m2, za cenu dle znaleckého posudku.
e) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 307/2 v k.ú. Bílá Třemešná
v místní části „Záhumenní“ o výměře 819 m2, za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování:
11.

Pro …13..…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Smlouva o bezúplatném převodu

Na základě předchozího schválení převodu vlastnického práva, které zastupitelstvo obce
projednalo na svém 11. zasedání dne 30. 09. 2020, byla obci předložena smlouva o bezúplatném
převodu vlastnického práva pozemku 1097/5. Smlouva je v souladu se schváleným záměrem.
Návrh:
ZO schvaluje uzavření smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva pozemkové
parcely 1097/5 v kú. Bílá Třemešná mezi stávajícími vlastníky a obcí Bílá Třemešná
v následujících podílech. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (podíl 1/30
k majetku č. 29/512/2021, Danuše Dobrá (podíl 1/30), Drahomír Resler (podíl 1/30), Jana
Havrdová (podíl 1/30), Jaroslav Rejl (podíl 1/30), Danuška Studená (podíl 1/30), Zdeňka
Krajčová (podíl 1/30), Jan Gall (podíl 1/30), Ladislav Šimek (podíl 1/30), Jaroslava
Poskočilová (podíl 2/30), Jaruška Šrůtková (podíl 2/30), Ing. Jaroslava Kristenová (podíl
2/30), Zbyněk Kysela (podíl 2/30), Jaroslava Vaňurová (podíl 1/60), Eva Havlová (podíl
1/60), Hana Přikrylová (podíl 1/60), Věra Ponikelská (podíl 1/90), Hana Řeháková (podíl
2/90), Petra Hrochová (podíl 2/90), Blanka Jarabicová (podíl 1/120), Ing. Miroslav
Luštinec (podíl 1/120), Miroslava Marklová (podíl 1/270), Petr Kunc (podíl 1/270).
Hlasování:

Pro …13..…….

Proti …0…….
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Zdržel se ……0……

12.

Odpadové hospodářství

Na základě předchozího projednávání budoucí změny odpadového hospodaření, které vychází
z novely zákona platné od 01. 01. 2022, byla ZO přednesena zpráva z jednání části zastupitelů
a svozovou společností Transport Trutnov. Dále byla předložena předběžná kalkulace cen za
svoz komunálního a separovaného odpadu pro rok 2022. Dle předložených materiálů je nutné
navrhnout způsob a režim budoucího odpadového hospodářství. Navržená varianta bude
následně zpracována do příštího ZO.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávu ohledně navržených variant změny způsobu nakládání
s odpadem od 01. 01. 2022. Zároveň schvaluje pokračovat v projednávání varianty
s poplatkem na osobu a vývozu komunálního, plastového a papírového odpadu od
jednotlivých nemovitostí.
Hlasování:

13.

Pro …12..…….

Proti …0…….

Různé:

Starosta informoval o stavu žádostí obce o dotace.
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Zdržel se ……1……

Schválená usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 23. 06. 2021
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne
24. 03. 2021.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání rady obce za období od 24. 03. 2021 do 23. 06.
2021.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce 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 2020, a to bez výhrad.
5) ZO schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., v platném znění účetní závěrku obce
Bílá Třemešná k 31. 12. 2020, jak je uvedeno v protokolu o schvalování účetní
závěrky roku 2020, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku
hospodaření z účtu 431 na účet 432.
6) ZO schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného za kalendářní rok 2020, dle
předložené položkové kalkulace skutečných nákladů.
7) ZO schvaluje poskytnutí daru spolku Život Srdcem ve výši 20.000,-Kč na
pořádání akce Kulturní léto 2021.
8) ZO
a) ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a paní
Hanou Šecovou, za účelem jednorázové úhrady finančního příspěvku na
náklady pobytu DPS ve Dvoře Králové n.L., ve výši 100.000,-Kč.
b) ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí jednorázového příspěvku na
částečné krytí nákladů pobytu paní Šecové v DPS, ve výši 100.000,-Kč.
9) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu.
10) ZO
a) Schvaluje výsledky nabídkového řízení prodeje obecního pozemku 1096/12
v k.ú. Bílá Třemešná a pověřuje starostu obce k zajištění podkladů pro
uzavření kupní smlouvy s panem Tomášem Novákem a Janou Kontrovou, kteří
podali nejvyšší nabídku, a to 666,- Kč za 1m2.
b) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Bílá Třemešná
v místní části „Mezihoří“ o výměře 14 m2, za cenu 300,- Kč za 1m2.
c) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1165/4 v k.ú. Bílá Třemešná
v místní části „Mezihoří“ o výměře 128 m2, za cenu 30,- Kč za 1m2.
d) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 307/1 v k.ú. Bílá Třemešná
v místní části „Záhumenní“ o výměře 915 m2, za cenu dle znaleckého posudku.
e) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 307/2 v k.ú. Bílá Třemešná
v místní části „Záhumenní“ o výměře 819 m2, za cenu dle znaleckého posudku.
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11) ZO schvaluje uzavření smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva
pozemkové parcely 1097/5 v kú. Bílá Třemešná mezi stávajícími vlastníky a obcí
Bílá Třemešná v následujících podílech. Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (podíl 1/30 k majetku č. 29/512/2021, Danuše Dobrá (podíl 1/30),
Drahomír Resler (podíl 1/30), Jana Havrdová (podíl 1/30), Jaroslav Rejl (podíl
1/30), Danuška Studená (podíl 1/30), Zdeňka Krajčová (podíl 1/30), Jan Gall (podíl
1/30), Ladislav Šimek (podíl 1/30), Jaroslava Poskočilová (podíl 2/30), Jaruška
Šrůtková (podíl 2/30), Ing. Jaroslava Kristenová (podíl 2/30), Zbyněk Kysela (podíl
2/30), Jaroslava Vaňurová (podíl 1/60), Eva Havlová (podíl 1/60), Hana Přikrylová
(podíl 1/60), Věra Ponikelská (podíl 1/90), Hana Řeháková (podíl 2/90), Petra
Hrochová (podíl 2/90), Blanka Jarabicová (podíl 1/120), Ing. Miroslav Luštinec
(podíl 1/120), Miroslava Marklová (podíl 1/270), Petr Kunc (podíl 1/270).
12) ZO bere na vědomí zprávu ohledně navržených variant změny způsobu nakládání
s odpadem od 01. 01. 2022. Zároveň schvaluje pokračovat v projednávání varianty
s poplatkem na osobu a vývozu komunálního, plastového a papírového odpadu od
jednotlivých nemovitostí.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno v 20:00 hodin.

Bc. Štěpán Čeněk
starosta

Ing. Květoslav Sybr, Jiří Žižka
ověřovatelé zápisu
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